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redactioneel
Eens in de vier jaar maken UvA en
HvA elk een Instellingsplan, een zogenoemd ‘IP’. In zo’n IP presenteren
de instellingen wat ze de komende
jaren allemaal willen doen en laten
om onderwijs en onderzoek nog beter te maken. Vanaf 2015 wordt het
IP overigens gemaakt voor zes jaar;
het nieuwe IP is tot en met 2020 van
kracht. En uit oogpunt van langetermijnplanning is dat ook goed. Wel
opvallend is dat de oude garde – lees:
medewerkers en bestuurders – gebruik kunnen maken van het digitale
sociale netwerk Yammer, waar ze tips
kunnen geven voor het nieuwe IP en
andermans tips kunnen liken en sharen. Vreemd genoeg zijn bestuurders
en medewerkers van de toekomst
– lees: studenten – van die digitale
consultatie uitgesloten: zij moeten
het doen met, an sich nuttige, polderpraatgroepjes. Naar het schijnt zijn er
technische argumenten om studenten
niet deel te laten nemen aan Yammer.
Dat zal best zo zijn, maar toch rijst
de vraag of studenten – grootverbruikers van sociale netwerken – op
een andere digitale manier niet tóch
betrokken zouden moeten worden
bij de plannenmakerij over het IP.
Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, is
ronduit yammer. yyy

Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Maga
zine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Wel zo efficiënt

M

ochten de geruchten u ontgaan
zijn, dan wakkeren wij het
vuurtje altijd graag nog even
aan. Collegevoorzitter Louise
Gunning zou namelijk hoog op de verlanglijstjes
in de Stopera staan, om na de gemeenteraadsverkiezingen als wethouder aan de slag te gaan.
Onze Louise zelf zegt nog van niets te weten.
Maar ach, drie weken geleden zei ze ook nog
steeds geen argumenten gehoord te hebben
tegen de bètafusie. De beste vrouw ontgaat nu
eenmaal weleens iets.
Maar echt vrezen dat we haar kwijtraken doen
we ook niet. Hilhorst doet in de campagne
nog steeds flink zijn best de PvdA zorgvuldig
uit het college en Louise bij de UvA te houden. Dank daarvoor, Pieter. Mocht het toch
zover komen, dan denken wij trouwens dat
Louise het fan-tas-tisch zou doen. Per ongeluk
geld overmaken aan mensen die het eigenlijk
keihard nodig hebben, dat zou onze collegevoorzitter nou nooit doen. En te afwachtend
en volgend zijn, dat klinkt ook helemaal niet
des Louises. Sterker nog, als het aan haar lag
zou de Belastingdienst allang met het GVB, het
CWI en afvalbeheer gefuseerd zijn. Een beetje
efficiëntie in het stadsbestuur, daar draait zij
haar hand echt niet voor om!
Efficiëntie, daar helpt ook de wetenschap ons
altijd graag bij. Met veel bombarie werd in het
Maagdenhuis deze week een tafel gepresenteerd die volledig is gemaakt van biologisch
afbreekbaar plastic. Gooi er een beetje water
tegenaan en de hele tafel verdwijnt als sneeuw
voor de zon. Wij betreuren vooral dat men hier
nu pas mee komt. Stel je eens voor dat we dit
twee jaar geleden bij de bouw van het Muller
Lulofshuis al hadden gehad. Als dat gebouw
dan net zo wanstaltig lelijk was uitgepakt,
waren we er met onze goede Hollandse herfst
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Wat kunnen we nu met biologisch plastic doen
zodat de wereld er echt iets mee opschiet? Wij
kunnen ons best een paar dingen voorstellen. De
onderzoekers zelf kwamen niet verder dan een
vergadertafel voor het CvB. Wiens brood men eet,
diens tafels men dekt, zullen we maar zeggen.

ze daar eigenlijk wel door in welke stad ze zijn?
Wij stellen voor: laat de internationals daarginds
lekker drinken, maar hang er wel even een mooie
foto van de Magere Brug op. Welkom in Amsterdam, en blijf vooral jullie eigen feestjes vieren! yyy
Clara van de Wiel

nu alweer vanaf geweest. Dat was pas efficiëntie
geweest die de wereld écht een stukje mooier maakt!
Ondertussen hoorden we ook dat internationale
studenten Amsterdam links laten liggen. Niet te
vroeg juichen, want men gaat namelijk juist flink
moeite doen de lallende Erasmus-studenten weer
terug hierheen te halen. Wij hadden nog geen
tekort opgemerkt, maar wij begrijpen wel waar
het mis kan zijn gegaan. Op al die incestueuze
Erasmus-feestjes in Zeeburg waar geen Nederlander te bekennen is en enkel twijfelachtige
Poolse azijnlikeur wordt geschonken, hebben

25 februari 2014

tweet van
de week
Jessica Westdijk
@j_westdijk
‘Regionale kranten doen het vooral goed
in de regio’. Enorm leerzaam college op
de #UvA
twitter.com/j_westdijk

het moment

Vorige week werden de UvA-letters op gebouw A van de Roeterseilandcampus weggehaald. ‘Dit gedeelte van de gevel zal gesloopt en gerenoveerd worden,’
vertelt Carin Bosboom, omgevingsmanager Roeterseilandcampus. ‘Hierna zal er een nieuwe gevel worden geplaatst die een heel andere aanblik zal hebben.’
Of dezelfde letters weer voor de gevel zullen worden gebruikt is nog onduidelijk. ‘Ze komen in ieder geval niet op dezelfde plaats, aangezien we een grotendeels
glazen gevel zullen plaatsen.’ yyy tekst Mina Etemad / foto UvA huisvestingsontwikkeling

navraag Wim Hupperetz
Van een onbekend schiereilandje tot het centrum van de grootste Europese crisis in decennia. En juist nu op de Krim de pleuris uitbreekt,
is in het Allard Pierson Museum een tentoonstelling aan de regio gewijd. Museumdirecteur Wim Hupperetz heeft het er maar druk mee.

Stiekem misschien best een beetje fijn,
zo veel extra aandacht voor de regio?
‘De publieke belangstelling is zeker gestegen.
Afgelopen vrijdag hield ik op Radio 1 een verhaal
over de Krim en diezelfde middag zag je direct dat
het een stuk drukker was. Wat er allemaal gebeurt
is voor de mensen daar natuurlijk vreselijk, maar
voor ons is het best positief.’
Dat het om archeologische vondsten
gaat is voor de bezoekers geen
teleurstelling?
‘Dat weet men heus wel. En onze tentoonstel-

ling laat ook zien hoe omstreden het gebied
altijd al is geweest.’

U heeft er geen last van dat Oekraïne
zo overhoop ligt?
‘Vlak voor het mis ging, maakten we afspraken
over verlenging van de tentoonstelling. Daarmee hebben we echt geluk gehad. Maar mocht
het tot een splitsing komen, dan kan het wel
ingewikkeld worden. Wij hebben stukken in
bruikleen van vier musea op de Krim en één in
Kiev. Wat ons betreft gaat alles weer terug. Maar
die afspraken liepen via het ministerie in Kiev.’

U volgt het op de voet?
‘We laten ons constant adviseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En we hebben
vooralsnog voortdurend contact met de vertegenwoordiging in Kiev en de musea op de Krim.’
Eigenlijk wel goed dat de spullen nu
even veilig in Amsterdam liggen.
‘Dat is wat overdreven. Het is er geen oorlog.
Het is niet te vergelijken met de situatie in
brandhaarden als Syrië. Er is in Kiev bijvoorbeeld helemaal niet geplunderd.’ yyy
Clara van de Wiel
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‘Ik ben een blije vechter’
Hij geeft het ruiterlijk toe: zijn hart ligt meer bij onderwijs dan bij financiën. Wethouder Pieter
Hilhorst over zijn wethouderschap, studeren in Amsterdam en zijn oplossingen voor jeugdwerkloosheid en studentenwoningnood. tekst Mina Etemad en Clara van de Wiel / foto’s Bas Uterwijk

I

ets van een studentenkamer heeft het
campagnekantoor van de PvdA wel.
Volle en lege koffiekopjes vullen de
planken in de kasten. Flyers in verschillende formaten liggen opgestapeld in de
hoeken van elke ruimte. Een tiental twintigers zit achter laptops. Verschillende social
media-sites vullen de schermen. ‘We zitten
hier eigenlijk weinig,’ legt lijsttrekker Pieter
Hilhorst uit. ‘In dit hoofdkwartier bedenken
we alleen waar en wanneer we op straat campagne gaan voeren.’
Op tafel staat een tosti-ijzer met Spongebobopdruk. Terwijl Hilhorst gaat zitten, schuift
hij een lege tube ketchup aan de kant. De
ruimte kijkt rechtstreeks uit op het Roeterseilandcomplex van de UvA, de universiteit
waar Hilhorst in de jaren tachtig studeerde.
Politicologie, met een flink bijvak filosofie en
een propedeuse in de economie. Of hij er de
afgelopen maanden weleens spijt van had die
laatste studie niet te hebben afgemaakt? Nee,
zegt Hilhorst gedecideerd. Maar recentelijk lag
de wethouder Financiën, Onderwijs en Jeugd
wel regelmatig onder vuur. Hij zou bestuurlijk
te weinig ervaring hebben, zijn vakkennis
ontbrak en onder zijn verantwoordelijkheid
maakte de Belastingdienst abusievelijk 188
miljoen extra aan woonkostenbijdrages over.
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Het ging de afgelopen maanden vaak
alleen om de cijfers, terwijl u liever lijkt
te willen praten over grote verhalen over
waar het heen moet met de stad. Was
dat frustrerend?
‘Nee. Als er een fout wordt gemaakt, moet
je zorgen dat je die snel herstelt. Ik denk wel
dat je op zo’n moment kan laten zien waar je

‘Er zijn ook heel veel
dingen wél gelukt’
voor staat: streng tegen de mensen die niet
mee willen werken, maar wel sociaal voor de
mensen die daardoor in de knel komen. Ik ben
bij allerlei mensen zelf op bezoek gegaan, dus
ik weet precies over wie dit ging. En er zijn ook
heel veel dingen waar ik trots op ben wél gelukt,
die minder in de publiciteit zijn gekomen. Zo
is het aantal voortijdige schoolverlaters met
dertig procent verminderd. Dat is een enorme
sprong vooruit.’
Jammer dat het beeld dan zo bepaald
wordt door cijfers?
‘Dan moet je gewoon stug doorgaan. Ik ben een
blije vechter. The happy warrior.’
Vechten, dat moet Hilhorst op dit moment ook

in de campagne, waar de PvdA er in de peilingen historisch slecht voor staat. Op het whiteboard aan de wand is precies te zien hoeveel
tijd er nog rest tot 19 maart, de gemeenteraadsverkiezingen. De dagen staan volgepland met
debatten, straatacties, interviews en werkbezoeken. Campagnevoeren doen ze hier vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Hilhorst
geniet ervan, vertelt hij. ‘Je bent vaak op straat
om met mensen te praten. Daar heb ik heel veel
aan. Hoe meer mensen vertellen over hun leven,
hoe beter je als politicus kunt bedenken wat je
moet doen.’ Graag en veel vertelt Hilhorst over
wat hij meemaakt. Leraren, met wie hij tot diep
in de nacht twittergesprekken houdt. Studenten,
die hem adviseren over de aanpak van jeugdwerkloosheid. Huurders, die hem aanklampen
met zorgen over de betaalbaarheid van hun
woning. Ook zijn vriendin en kinderen houden
hem regelmatig bij de les: ‘Het grootste gevaar
voor een politicus is dat je denkt dat die kleine
vierkante kilometer van het stadhuis de werkelijkheid is. Waar zij me voor waarschuwen is: er
spelen echt andere dingen in de stad. Dat merk
je tijdens zo’n campagne helemaal.’
Betrokken bij de samenleving was Hilhorst
tijdens zijn studententijd al. Schrijven voor het
studentenblaadje, actievoeren, films maken voor
StudentenTV. Maar als hij zichzelf vergelijkt

Pieter Hilhorst (r.) en Ahmed Marcouch op campagne voor de PvdA

met zijn eigen dochter, die momenteel aan het
Amsterdam University College studeert, stelde
het allemaal weinig voor, vindt hij nu. ‘Zij werkt
veel harder dan ik. Ze liep al stage bij meerdere
mensenrechtenorganisaties en heeft de hele
zomer gewerkt in Egypte. Ik ging gewoon liften
en niks doen.’
Tegenwoordig krijgen studenten juist
vaak het verwijt weinig betrokken te zijn.
Dat vindt u niet?
‘Er zijn ook heel veel studenten die er wel iets
bij doen. Ik vind dat dat meer credit verdient. Ik
ben er voorstander van dat als je dingen voor de
stad doet, je naast je diploma een brevet krijgt
van maatschappelijke betrokkenheid. Dat kun
je dan laten zien aan toekomstige werkgevers.
Maar ik denk ook dat vrijwilligerswerk een
ongelooflijke verrijking is. Het helpt bij je studie
als je weet wat er in de maatschappij speelt. Ik
was laatst bij een bijeenkomst met migrantenjongeren en daar denken ze vaak: we richten ons
volledig op onze studie en doen er niks naast.
Terwijl vrijwilligerswerk vaak juist het verschil

maakt tussen of je ergens aangenomen wordt of
niet; het is in je eigen belang.’
Veel studenten zien momenteel eerder op tegen het afstuderen, bang om
werkloos te worden. Herkent u dat uit
uw eigen tijd?
‘Absoluut. Ik studeerde in de tijd van de no
future-generatie. Die gedachte bestaat nu ook.
Vooral verdringing op de arbeidsmarkt is een
groot probleem: dat mensen die afgestudeerd

‘Studenten die maat
schappelijk actief zijn
verdienen meer credit’
zijn werk gaan doen dat eigenlijk bedoeld is
voor andere mensen. De klappen komen nog
harder aan bij de jongeren van het mbo dan
bij de hbo- en wo-studenten. Maar hier op het
campagnekantoor lopen ook veel studenten
rond die zeggen: ik heb nu geen werk, laat me

maar werkervaring opdoen. Geen baan hebben
is heel vervelend, maar het is nog vervelender
als je helemaal niets te doen hebt. Daarom
geven we startersbeurzen, zodat jongeren in
ieder geval een halfjaar werkervaring op kunnen
doen terwijl ze 500 euro vergoeding krijgen per
maand, waarvan de helft gesubsidieerd wordt
door de gemeente.’
Het kan uitbuiting ook in de hand
werken.
‘Dat is het grote gevaar. Als het ten koste gaat
van gewone banen, krijgt helemaal niemand
meer een baan. Maar er zitten nu te veel jongeren thuis. Die geef ik liever de kans om iets
te doen.’
Maar hebben dat soort initiatieven dan
wel resultaat?
‘Er zijn allerlei hoopgevende initiatieven in
de stad. De App Academy, waar jongeren een
snelle opleiding krijgen tot app-bouwer, maar
ook een project van glazenwassers die werknemers nodig hebben en aan jongeren het vak
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leren. Betekent het dat het probleem daarmee
onmiddellijk opgelost is? Nee. Als over een paar
jaar de jeugdwerkloosheid op hetzelfde niveau
is als de landelijke werkloosheid, dan ben ik
tevreden. Dan zijn jongeren in ieder geval niet
méér de dupe dan anderen.’
Hoe ging u er destijds zelf mee om?
‘Na mijn studie heb ik anderhalf jaar alternatieve dienstplicht gedaan voor Studium Generale
in Maastricht. Dat was hartstikke leuk, maar ik
verdiende er alleen een bescheiden bedrag mee.
Het was wel een prachtige manier om werkervaring op te doen. Toen ik bij De Balie solliciteerde, had ik het voordeel dat ik veel ervaring had
met dingen organiseren. Dat kan ook zo werken
met een stage.’
Geboren in het Zuid-Hollandse Voorburg,
verhuisde Hilhorst in 1984 naar de hoofdstad.
Thuiskomen, vond hij het. ‘Mensen zeggen hier
nooit tegen je: doe eens normaal. Dat kreeg ik
in Voorburg heel vaak te horen. Eigenlijk ben
ik in de verkeerde stad geboren; ik was altijd al
een Amsterdammer, maar ik werd het pas op
mijn achttiende officieel.’ Niet meer dan 675.000
inwoners telde de stad in die jaren. Een dieptepunt. Woonruimte vond hij als student relatief
eenvoudig, vertelt hij. ‘Ik had net een eindexamenfeest gehad, de hele nacht doorgefeest en ’s
ochtends een afspraak bij iemand die een kamer
verhuurde. Ik was totaal kapot. Dus ik zat daar
heel rustig, half te slapen. En die mevrouw dacht:
wat een rustige jongen. Die wil ik de kamer wel
aanbieden. Dat viel uiteindelijk wat tegen.’
Die situatie is tegenwoordig wel anders. De
woningnood onder studenten is hoog. Recentelijk zorgden met name nieuwe regels over
woningdelen voor onrust. Voor het samen met
andere studenten delen van een woning in de
vrije sector gaan strenge eisen gelden.
Begrijpt u dat studenten bezorgd zijn?
‘Als je de keuze hebt tussen een kamertje van
8 vierkante meter voor 600 euro of géén huis,
dan zijn er studenten die daarvoor kiezen. Er is
echt sprake van uitbuiting: huizen die worden
opgedeeld in kleine hokjes waar mensen veel
te veel voor betalen. Het is goed dat daar paal
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en perk aan wordt gesteld. Maar daar moet je
het niet bij laten. We willen ook dat er duizend

‘Ik ben voor onorthodoxe
maatregelen als tijdelijke
huurcontracten’
woningen per jaar worden omgebouwd tot jongerenwoningen. En ik ben ook voor onorthodoxe maatregelen, zoals het geven van tijdelijke
contracten voor jongerenwoningen. Zodra je
wat meer verdient, ga je ergens anders heen.’
Maar studenten dreigen nu op straat te
komen staan.
‘Tegelijkertijd denk ik niet dat die mensen blij zijn
met uitbuiting. We kunnen er niet omheen: Amsterdam is onwijs populair. Daarom moeten we
de komende jaren heel veel gaan bouwen. En we
moeten ook naar andere plekken durven kijken.
We willen niet dat Amsterdam alleen in het centrum of de negentiende-eeuwse ring een prettige
stad is, maar ook daarbuiten. Je ziet al zeer grote
verbeteringen in sommige wijken; de Indische
Buurt is enorm opgeleefd. Daar willen studenten
al graag wonen. Hetzelfde geldt voor de Baarsjes,
en dat zou ook voor Geuzenveld moeten gelden.’
Zou het goed zijn voor de stad Amsterdam als er een grote bètafaculteit komt?
‘Ik ben voor meer samenwerking. Zowel tussen
het hbo en de universiteit als tussen universiteiten

onderling. Maar een fusie moet het resultaat zijn
van samenwerkingen die je al hebt en waarvan je
vindt dat er een meerwaarde in zit. Het moet niet
zo zijn dat je zegt: we willen almaar groter worden om het groter worden. Met de bètafaculteit is
het niet gelukt, maar uiteindelijk lijken de samenwerkingen mij goed. Dan tel je ook internationaal
sterker mee. En je hebt bepaalde voordelen die je
als je apart werkt niet hebt.’
Toch was niet iedereen daarvan
overtuigd.
‘Het grote gevaar is dat er een kloof ontstaat tussen het beleid en de wereld. Als ik iets bedenk
voor de jeugdzorg, en alle mensen die met
kinderen werken zeggen: “Dit heeft geen enkele
zin,” dan weet je dat het gaat mislukken.’
Hoe had het College van Bestuur dat
beter kunnen doen?
‘Volgens mij is het altijd heel goed om te luisteren. En te zorgen dat een plan wordt gezien
als iets waar iedereen baat bij heeft. Als een
samenwerking tussen de bètafaculteiten zin
heeft, dan moet je wel zorgen dat de mensen die
er gaan werken dat ook zien. Daar moet je tijd
en energie in steken.’
Er waren felle protesten van studenten.
Voelt u zich met hen verbonden, terugkijkend op uw eigen studententijd?
‘Je voelt je verbonden met studenten en medewerkers die het gevoel hebben: er wordt iets
voor mij beslist zonder dat ik mag meepraten.

Dat wil niet zeggen dat de fusie voor eens en
voor altijd afgewezen is. Ik vind ook dat je bij
een tegenslag niet gelijk moet zeggen: laat dan
maar zitten. Politiek is iets van de lange adem. Je
moet ervoor zorgen dat je mensen meekrijgt.’
Vooral het basisonderwijs heeft de
afgelopen jaren veel aandacht gekregen.
Schiet hoger onderwijs er in uw portefeuille niet af en toe bij in?
‘Hoger onderwijs krijgt minder aandacht, daar
moeten we gewoon eerlijk over zijn. Maar het
komt wel terug, bijvoorbeeld als we meer jongeren proberen te stimuleren om te kiezen voor de
technieksector. Aangezien er in Amsterdam relatief weinig technische opleidingen waren, hebben we bewust geld gestoken in het Amsterdam
Institute of Advanced Metropolitan Solutions.
Dat is een versterking van de economie van de
stad, en houdt verband met hoger onderwijs .’

‘We betrekken alle kennisinstituten al graag
bij de stad. De UvA speelt bijvoorbeeld een
belangrijke rol in de Amsterdam Economic
Board. Maar ik vind dat dat in een samenwerking tussen de wethouder Economische Zaken
en Onderwijs moet worden gedaan. Krijgen we
anders een wethouder Hoger Onderwijs die zich
niet bezighoudt met basisonderwijs? En aparte
wethouders voor het middelbaar en basisonderwijs? Daar zou ik niet voor zijn.’
Mocht u zelf weer wethouder worden,
ambieert u dan dezelfde portefeuilles?
‘Met onderwijs ben ik eigenlijk pas net begonnen, dus dat zou ik graag voortzetten. Daar gaat
mijn hart harder van kloppen dan van financien, ja. Maar die portefeuille is ook heel belangrijk. Dat moet ook gewoon op orde zijn.’ yyy
Pieter Hilhorst is op 17 maart te gast in het live radioprogramma Folia kiest, samen met Laurens Ivens (SP)

In Rotterdam hebben ze een wethouder
Hoger Onderwijs, juist om de verbinding
met het bedrijfsleven soepeler te maken.
Zou dat ook iets zijn voor Amsterdam?

en Esther Crabbendam (Asva). Thema: Amsterdam
Kennisstad. Folia kiest is van 12 t/m 19 maart te
beluisteren op Amsterdam FM, elke dag tussen 14.00
en 15.00 uur. Om 18.00 uur wordt de uitzending her-

haald. Live bijwonen kan in de studio van Amsterdam
FM in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (naast het
CS), eerste etage. Wil je een vraag stellen aan Pieter
Hilhorst of een van de andere gasten, mail dan naar
redactie@folia.nl. Zie ook foliaweb.nl/foliakiest
Hoe was Pieter Hilhorst als student?
foliaweb.nl/amsterdam/studenthilhorst

Pieter Hilhorst
7 maart 1966 Geboren in Voorburg
1984 -1989 Studie politicologie (UvA)
1991 -1992 Alternatieve dienstplicht bij
Studium Generale Maastricht
1993 -1995 AIO bij de Amsterdamse School
voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
(UvA)
1995 -1998 Stafmedewerker De Balie
1998 -2012 Freelance journalist, columns in
De Groene Amsterdammer en de Volkskrant
2010 -2012 Ombudsman bij de Vara
2012 -nu Wethouder Amsterdam
Hilhorst woont samen en heeft een dochter
van 18 en een zoon van 13.
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(ingezonden mededeling)

OV -K A ART
VERZOPEN ?
JE K U N T N U G R A T IS D O

O R R E IZ E N!

OV-chipkaart kwijt, gestolen of defect?
Tot nu toe moest je als student de
eerste negen werkdagen na het
verliezen of defect raken van je kaart
de kosten zelf betalen, ook al had je
recht op gratis of met korting reizen.
Studentenorganisaties hebben ervoor
gezorgd dat hier nu een oplossing voor
is gevonden.
Vanaf nu is het mogelijk om
binnen een uur met een tijdelijk
studentenreisproduct verder te reizen.
Het enige dat je hiervoor nodig hebt is
een andere (anonieme of persoonlijke)
OV-chipkaart.

JE BENT ZO
WEER OP WEG:
1.

Surf naar studentenreisproduct.nl

2.

Vraag een tijdelijk
studentenreisproduct aan

3.

Laad bij een automaat dit
reisproduct op een anonieme of
persoonlijke OV-chipkaart

4.

Fotografie: Vera Duivenvoorden

Reis gratis verder!

passie
Cricket
Topcricketer HElMIEn RAMBAlDO
(33, HvA-docent sport, management & ondernemen) werd in Bangladesh als een filmster onthaald.
‘Ik heb thuis een hele verzameling cricketspullen en mijn oude bats gebruik ik als
boekenplanken. De liefde voor cricket heb
ik van mijn vader. Toen ik klein was nam hij
me altijd mee naar het cricketveld. Ik was in
jeugdteams meestal het enige meisje, maar
dat vond ik niet erg. Tegenstanders keken
er wel raar van op, vooral als ze zagen dat ik
best goed kon meekomen. Na school heeft
mijn leven jarenlang in het teken van cricket
gestaan. Ik ben naar Australië en later naar
Zuid-Afrika gegaan, waar ik een cricketscholarship deed. Daar kreeg ik een premie
na elke wedstrijd, iets wat in Nederland
ondenkbaar is. Als ik na een wedstrijd met
het Nederlands elftal een shirtje van de
tegenstander wil, mag ik niet eens mijn eigen
shirt weggeven. Het was dan ook behoorlijk
overweldigend om een keer een toernooi in
Bangladesh te spelen. Daar werden we echt
als filmsterren onthaald. Met persconferenties in volle zalen en fotografen die over
elkaar heen tuimelden. Mijn leven was toen
eigenlijk vrij simpel. Telkens als ik een keus
moest maken, was de enige vraag die ik mezelf stelde: wat maakt me een betere cricketer? De laatste jaren is dat wel veranderd. Ik
speel nog steeds voor het NederIands elftal
en train nog altijd vier avonden in de week,
maar ik ben er niet meer zoveel tijd aan kwijt
als vroeger. Mijn werk komt nu op de eerste
plaats. In het begin was het best moeilijk om
die knop om te zetten, maar inmiddels heb
ik nieuwe doelen in mijn leven. Ik wil me als
docent zoveel mogelijk ontwikkelen en op de
lange termijn hoop ik coach van het Nederlands dameselftal te worden.’ yyy tekst Yannick
Fritschy / foto Fred van Diem

FoliaMagazine

11

Meisjes met
mooie praatjes
Steeds meer meisjes maken van hun blog een inkomsteninkomstenbron. Merken betalen hen om te posten over nagellakjes,
foundations, zonnebrillen en sieraden. Hoe objectief zijn deze
bloggers nog als ze een vergoeding krijgen voor een artikeltje over het
zoveelste nieuwe product? ‘Deze prachtige highlighter is geprint in de
vorm van delicate bloemblaadjes en ziet er prachtig uit!’
tekst Mina Etemad / illustraties Pascal Tieman

S

ocial influencers worden ze genoemd;
bloggende meisjes met een grote schare
fans die vol enthousiasme reageren op
hun blogs, Facebookberichten, tweets
of YouTube-video’s. Hun populariteit is niet
onopgemerkt gebleven; de bloggers sluiten zich
steeds vaker aan bij mediabureaus die bemiddelen tussen adverteerders en bloggers.
Voor adverteerders zijn blogs een lucratieve
reclamevorm. Kirsten Jassies van mediabureau
Blogtoday (onderdeel van Sanoma) vertelt dat
er uit verschillende onderzoeken is gebleken dat
deze vorm van adverteren geloofwaardiger is dan
adverteren in andere media: ‘Het is veel persoonlijker, een soort van mond-tot-mond-reclame.’
Marion Strumpel van het onlangs opgezette Blog
Society (een platform voor bloggers dat verbonden is aan de Telegraaf Media Groep) ziet de
bloggers die zij zelf volgt ‘als peers, als vriendinnen. Dat zie ik ook terug bij de volgers. Zij zijn
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Dagmar Boer (22)
‘Het heeft lang geduurd om de
band tussen mij en mijn lezers op
te bouwen. Als ik iets zou doen wat
niet bij me past, dan val ik door de mand.’
Site bydagmarvalerie.nl
Studie Bedrijfskunde management,
economie & recht (HvA)
Unieke bezoekers per maand 10.000
Bestaat sinds augustus 2013
lezers voornamelijk 12- tot 25-jarigen
Mediabureau nog in gesprek
Doel ‘Anderen te inspireren en vooruit te
helpen. Ik heb zelf fibromyalgie en CVS, dus
ik weet hoe het is om ziek te zijn en daar
schrijf ik af en toe ook over.’

sneller geneigd de mening van de bloggers aan
te nemen dan die van een tijdschrift.’ Daarnaast
werkt deze advertentievorm goed voor adver
adverteerders, omdat ze direct de respons kunnen
waarnemen: het aantal bezoekers van een site
kan gemakkelijk achterhaald worden en het is
mogelijk de reacties van lezers te bestuderen.

‘Veel meisjes zien mij als
een vriendin die goede
beautytips geeft’
Sommige bloggers zijn fulltime met hun site be
bezig, maar velen van hen studeren nog of houden
een blog bij naast hun baan. Dagmar Boer van
bydagmarvalerie.nl is zo’n studerende blogger.
eiMomenteel is de student bedrijfskunde naar ei
gen zeggen in gesprek met enkele mediabureaus:
‘Als ik me aan zou sluiten bij een netwerk zouden
er deuren geopend worden, maar dat maakt me
wel minder onafhankelijk.’
Tara Verbon (student voe
voeding & diëtetiek) van kit
kittehscupcakes.nl vindt

Charlotte
Batenburg (25)
‘Vaak worden beautybloggers
gezien als de nieuwe idolen, maar dat
vind ik echt niet nodig. Veel meisjes van mijn
leeftijd zien mij een beetje als een vriendin die
goede beautytips geeft.’
Site pinkypolish.nl
Studie Communicatiewetenschap (UvA)
Unieke bezoekers per maand 30.000
Bestaat sinds november 2009
lezers 15- tot 35-jarigen
Mediabureau Blogmij
Doel ‘Ik vind het leuk om mijn enthousiasme
voor leuke producten te delen. Verder houd
ik van schrijven en het maken van foto’s en
video’s, dus dat kan ik nu mooi combineren.’

het ook wel makkelijk om met een mediabureau
te werken: ‘Nu heb ik geen omkijken naar hoe lang
een advertentie er nog op moet staan of wanneer ik
weer een nieuw product krijgt toegestuurd.’ Hilal
Orhan (student sociaal juridische dienstverlening)
van beautybyhilal.nl kan ook wel wat redenen
bedenken om met een mediabureau
in zee te gaan: ‘Dan kan ik het
recentste beautynieuws op mijn
site plaatsen en word ik vaker
uitgenodigd voor events.’ Een
ander voordeel van het
samenwerken

met een mediabureau is volgens Janine van
Tulder van Hot Pink Media dat het status
met zich meebrengt: ‘Een bureau kan grote
merken aantrekken en zo je site een mooiere
uitstraling meegeven.’ Ook kan een mediabureau je helpen om je blog te laten groeien –
de reden voor Blog Society om ook kleinere
blogs bij zich te laten aansluiten, zo vertelt
Marion Strumpel.
EEn MERk HEEFT WEER EEnS
UITgEDEElD
Er zijn verschillende manieren om inkomsten
te genereren met je blog (zie kader). Hoe veel
er precies verdiend kan worden, daar hangt
een zweem van geheimzinnigheid omheen. De
bloggers zelf hebben de afspraak gemaakt hierover niets los te laten en de mediabureaus
zijn ook niet happig op het geven van informatie. Niels Verhoeven van mediabureau
Blogmij vond zulke vragen zelfs zo irrelevant
dat hij een gesprek over social influencers helemaal afkapte: ‘We krijgen al zo vaak vragen over
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Hoeveel beautyblogs zijn er?

Dat is moeilijk te zeggen, ook omdat het verloop groot is: er zijn veel mensen een blog beginnen en er
na enkele maanden alweer mee stoppen. Wel kan achterhaald worden hoeveel blogs zijn aangesloten bij
verschillende mediabureaus. Hiervoor wordt gekeken naar vier van deze bureaus, waarvan de een wat
exclusiever is dan de ander en wat selectiever naar de bezoekersaantallen kijkt. Zo zijn bij Blogtoday 29
blogs aangesloten en bij Hot Pink Media 61. Bij het acht weken jonge Blog Society hebben zich al 180
blogs aangemeld, en bij Blogmij zijn er ongeveer 1500 social influencers aangesloten.

zegt tevens dat ze altijd op zoek is naar nieuwtjes
en niets wil missen. Haar blog is, evenals de andere blogs, niet zozeer een persoonlijk dagboek,
maar functioneert vooral als een medium waarin
de nieuwste trends en producten besproken

Tara Verbon (22)
‘Ik voel eigenlijk geen
verantwoordelijkheidsgevoel naar
de bezoekers toe. Ik blog voor
mezelf en over wat ik leuk vind. Als ik een
keer schrijf over drank, dan is het omdat ik
dat leuk vind, niet om mensen aan de drank
te krijgen.’
Site kittehscupcakes.nl (samen met haar zus
Larissa)
Studie Voeding & diëtetiek (HvA)
Unieke bezoekers per maand 150.000
Bestaat sinds mei 2010
lezers 15- tot 30-jarigen
Mediabureau Hot Pink Media
Doel ‘Wij proberen leuke content, kwalitatief
goede foto’s en mooie artikelen te plaatsen.
We bloggen niet alleen over beauty, maar ook
over lifestyle. En we zijn iets stoerder dan de meeste bloggers.’

hoeveel bloggers nou verdienen.’
Janine van Tulder wil wel kwijt dat de bedragen
die je kan ontvangen afhankelijk zijn van een
paar factoren, zoals de bezoekersaantallen, de
advertentievorm, en de niche waarin je blog
zich bevindt: beauty, fashion en moeders doen
het goed, onderwerpen als yoga of een glutenvrij dieet wat minder. Volgens Kirsten Jassies
zouden 100.000 unieke bezoekers per maand je
een maandsalaris van € 1500,- kunnen opleveren. Maar zo groot zijn de meeste blogs niet, dus
voor velen zal het een bijverdienste blijven.
Niet dat er niet hele dagen te vullen zijn met
schrijven over nagellak, mascara en dertig
verschillende tinten blush. Eveneens zijn er,
gezien de populariteit en de bezoekersaantallen,
hele dagen te vullen met het lézen van tientallen
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blogs over dezelfde onderwerpen of producten.
Vaak verschijnen er in een week op meerdere
blogs artikelen over één nieuwe lippenstift of
een nieuwe krultang; dan weet je dat een merk
weer eens heeft uitgedeeld. En op al die blogs
wordt rijkelijk gereageerd.
Het kan erop lijken dat adverteerders de hobby’s
van meisjes die constant met hun uiterlijk bezig
zijn exploiteren. Maar de bloggers steken veel
tijd en energie in hun online leven en leren sites
bouwen, foto’s maken of filmpjes monteren om
hun blogs er zo professioneel mogelijk uit te
laten zien. Hilal besteedt aan één artikel op haar
blog wel drie of vier uur: ‘Dat is inclusief het maken en bewerken van foto’s, het schrijven van het
artikel en het vervolgens delen op social media.
Aan een filmpje werk ik wel een hele dag.’ Hilal

‘Mijn blog is een
feelgoodblog, dus ik wil
weinig negativiteit tonen’
worden – vergelijkbaar met een professioneel
tijdschrift dus. Het is zo bezien logisch dat adverteerders zich aan de blogs willen binden.
gEWElDIg, SUPERFijn,
HAnDIg En MOOI
Maar niet elk blog wordt groot; probeer in de
zee van beautytips.nl, nailsbyme.nl of glossygirl.nl nog maar op eens te vallen. Ermee
verdienen is eveneens lang niet voor iedereen
weggelegd. Zowel de mediabureaus als de
bloggers die voor dit artikel benaderd zijn,
stellen dat je niet met een blog moet beginnen om geld te verdienen; het is belangrijk dat
je blogt ‘uit passie.’ Janine van Tulder: ‘Als je
kleding kan kopen, betekent het niet meteen
dat je stijl hebt. Veel bloggers weten niet waar
ze heen willen. Ze zijn nog vrij jong en onvolwassen. Degenen die echt gepassioneerd zijn,
doen het meestal beter.’
Ben je als blogger nog wel objectief en
onafhankelijk zodra je betaald krijgt om wat
te schrijven over een product of merk? De
afweging tussen eerlijk zijn en niets krijgen of
de schoonheidsfoutjes van het product even
wegdenken en er een enthousiast stukje over
tikken lijkt snel genomen. De bloggers be-

Welke vormen van adverteren zijn er mogelijk?

• Banners of andere advertenties op de site.
• Advertorials. Een betaald artikel over een product of merk.
• Affiliate links. Als bezoekers via de blog doorklikken naar een webshop en daar iets kopen, krijgt de blogger
een percentage van de omzet.
• Gesponsorde Facebookberichten, tweets, Instagramfoto’s, YouTube-video’s, enz.
• Een eigen webshop. Sommige bloggers verkopen bijvoorbeeld eige
eigen make-upproducten.
• Ook krijgen de bloggers vaak gratis producten opgestuurd die ze mogen houden en waar ze over mogen schrijven.

weren echter allemaal dat ze altijd zo eerlijk
mogelijk proberen te blijven. ‘Anders zouden
lezers zich ook verraden voelen,’ zegt Tara
Verbon van kittehscupcakes.nl. Dagmar kiest
alleen voor producten waar ze zelf achter
staat: ‘Voor mij zijn eerlijkheid en openheid
belangrijke factoren.’
Die eerlijkheid lijkt zich op de blogs
echter alleen te beperken tot
datgene wat goed en leuk
is; op de blogs verschijnen
voor het overgrote deel blije,
positieve berichten. Dit
ligt enerzijds aan
de wensen van de
adverteerders:
‘Bij producten
waar blog-

Hilal Orhan (21)
‘Als een bedrijf contact met
me opneemt over een van hun
producten zoek ik helemaal uit wat
voor soort product of bedrijf het is. Pas
als ik denk dat het bij mij past en het een
eerlijk bedrijf is, ga ik op hun voorstel in.’
Site beautybyhilalorhan.nl
Studie Sociaal Juridische dienstverlening
(HvA)
Unieke bezoekers per maand 5000
Bestaat sinds maart 2013
lezers 18- tot 24-jarigen
Mediabureau nog niet bij aangesloten
Doel ‘Al van jongs af aan ben ik bezig met
mensen inspireren. Mijn site gaat ook over
inner beauty; ik wil laten zien dat make-up
niet alles is.’

gers voor betaald krijgen moeten ze positief
of neutraal zijn, of er anders niets over
schrijven. Ze kunnen het
product dan wel op
eigen houtje reviewen
en er geen geld voor
vragen,’ aldus Janine
van Tulder. Kirsten
Jassies vult aan: ‘Eerlijkheid is wel belangrijk, maar
als je betaald wordt om iets te
bespreken, is het belangrijk dat wat
je erover schrijft enigszins positief is.’
Geen wonder dus dat je op de blogs zinnen
tegenkomt als ‘Deze prachtige highlighter is
geprint in de vorm van delicate bloemblaadjes en ziet er prachtig uit!’

Anderzijds willen de bloggers zelf ook het liefst zo
positief mogelijk zijn; als ze niet zo tevreden zijn
over een product, zullen ze er eerder niets over
schrijven dan er een artikel aan wijden. ‘Ik vind
het vooral belangrijk om enthousiast te zijn,’ zegt
Charlotte Batenburg van pinkypolish.nl. Dagmar
kijkt er hetzelfde tegenaan: ‘Mijn blog is een feelgoodblog, dus ik wil weinig negativiteit tonen.’
Kirsten Jassies geeft toe dat veel blogs weinig
kritisch zijn. ‘Maar dat geldt ook voor tijdschriften. Eigenlijk is dat al de afgelopen paar decennia zo geweest. Eerlijkheid is wel belangrijk,
maar te veel negativiteit werkt gewoon niet.’ yyy
Folia ging voor dit artikel ook op bezoek bij Diana
Leeflang, oftewel D is for Dazzle: foliaweb.nl/video/
disfordazzle
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opinie

Het onzichtbare
huiswerk
Bestaat echte onbaatzuchtigheid? Jan Drost wil het weten
en daarom roept hij iedereen op tot het doen van onzichtbare
goede daden. illustratie Marc Kolle

H

et was nogal lastig huiswerk dat
ik mijn studenten opgaf: doe iets
goeds voor een ander en zorg dat
die er niet achter komt dat jij het
was. Het idee was om te ervaren hoe het is om
iets goeds te doen zonder daar dankbaarheid of
eerbewijzen voor terug te krijgen. Met huiswerk
is het handig als je het kunt controleren, maar
dat ging natuurlijk niet. Als je ten overstaan van
je medestudenten je heldenverhaal mag doen,
zou het egostrelen slechts uitgesteld zijn. Ik kon
alleen vragen hoe het was – de meesten vonden
het geweldig – en moest hen op hun woord geloven. Ik voelde de kwaliteitscommissie al in mijn
nek hijgen, die club die tot doel heeft de kwaliteit
van het onderwijs te meten. In het eerste jaar
van mijn studie leerde ik dat kwaliteit niet te
kwantificeren is en dat wie dit toch probeert van
alles meet, behalve kwaliteit. Maar vanwaar dit
oncontroleerbare huiswerk?
Het valt me op dat discussies over moraal – niet
alleen met studenten – steeds vaker uitlopen
op de conclusie: mensen zijn egoïstisch. Op de
een of andere manier heeft in velen van ons de
gedachte postgevat dat wij volstrekt egoïstische
wezens zijn, niet in staat om niet uit eigenbelang
te handelen. Je wordt voor intelligent aangezien als je door de naastenliefde heen prikt en
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de mens in zijn ware gedaante toont, zijn kille
eigenbelang blootlegt dat onder een dun laagje
beschaving ligt te stinken.
Soms wordt de discussie wel genuanceerder,
bijvoorbeeld door de overweging dat elke goede
daad een mengsel van egoïsme en onbaatzuch-

Dijkgraaf

Oud Europa
tigheid is. Wat we voor een ander doen, doen
we ook voor onszelf, al was het maar omdat we
ons er beter door voelen. Het is zwart én wit.
Verder dan dit gaat de gedachtewisseling
meestal niet. Toen moest ik opeens denken aan
iets dat ik jaren geleden bij de Franse filosoof
Levinas las. Namelijk dat rechtvaardigheid
alleen zin heeft als zij belangeloos blijft. Voor
Levinas is rechtvaardigheid recht doen aan de
ander. Het goede is er voor de ander zijn – en is
in die zin aan jezelf voorbijgaan.
Zo kwam ik op het idee van het onzichtbare

Zodat elke dag van het
jaar iemand zomaar iets
goeds kan overkomen
huiswerk. Wie niet wil dat ‘er voor de ander
zijn’ vooral ‘er voor mezelf zijn’ is, kan op
zijn minst proberen zijn intenties zo zuiver
mogelijk te houden. Wat is het meest belangeloze goede? Waarschijnlijk het goede dat
onzichtbaar blijft. Als wij iemand helpen en hij
bedankt ons niet, zijn we vaak verontwaardigd;
we hebben soms zelfs spijt van onze behulpzaamheid. Maar dat roept de vraag op voor wie
we het in eerste instantie deden. Dankbaarheid
is heerlijk – maar is het noodzakelijk voor het
doen van het goede?
Een uitstekende manier om daar achter te komen lijkt mij het plegen van onzichtbare goede
daden. In weerwil van de kwantiteitscommissie wil ik daarom voorstellen het onzichtbare
weldoen tot verplicht huiswerk te maken
voor alle studenten. En alle docenten. En alle
andere mensen.
Misschien moeten we dan ook een speciale

dag instellen, een Dag van de Onbekende
Weldoener, om te ‘controleren’ of iedereen zijn
huiswerk heeft gedaan. Bijvoorbeeld 12 januari,
de geboortedag van Levinas. Op die dag horen
en vertellen we de verhalen over al het raadselachtige goeds dat ons is aangedaan.
Dat 12 januari al geweest is, betekent dat we nog
tijd genoeg hebben. Het zou namelijk jammer
zijn als het onbekende weldoen tot één dag beperkt blijft. Het moet juist geen Dag zijn, zodat
het elke dag kan zijn. Zodat elke dag van het
jaar iemand zomaar iets goeds kan overkomen.
Maar aangezien de meesten van ons als het op
het goede aankomt wel een geheugensteuntje
kunnen gebruiken, helpt het wellicht om bij
wijze van baken een Dag te prikken. Een Dag
die als een vuurtorentje over de andere dagen
schijnt, om ons eraan te herinneren dat er geen
betere dag is voor het doen van het goede dan
vandaag. Dat zou pas een goede dag zijn: een
die het hele jaar goedmaakt.
Het is aan de weldoener om te bepalen wanneer
hij iemands geschenk uit de hemel is. Dat is het
mooie met het onzichtbare goede: je weet nooit
wanneer het je overkomt. Wie al dat goeds op zijn
geweten heeft? We zullen het nooit weten. Nou ja,
behalve wij dan. Wij weten wie we zijn. yyy
Jan Drost is schrijver, en docent filosofie aan
de HvA

De wiskundige Dirk Struik was een bijzonder man.
Niet alleen was hij als hoogleraar aan MIT actief
tot zijn 106e levensjaar, hij was ook al die jaren een
verstokt communist – zelfs tijdens het hoogtepunt
van de Koude Oorlog. Dat is minder verrassend als
je bedenkt dat de Verenigde Staten een rijke traditie
heeft wat betreft het een plek geven van tegenculturen. Het is misschien wel het enige land waar je nog
ouderwets, strikt dogmatisch communist kan zijn.
Amerika is in vele opzichten een Europees pretpark
met attracties uit een lang vervlogen tijd en daarom
soms Europeser dan Europa.
Zo had ik onlangs hoog bezoek, van aartshertog
Géza von Habsburg. Het is moeilijk een familienaam te noemen die meer met de Europese
geschiedenis resoneert dan het Huis Habsburg: van
Karel V tot Frans Jozef I. Deze elegante en charmante man, die zeven talen spreekt en in New York
woont, is de absolute expert in de Fabergé-eieren,
de uiterst kostbare juwelen waarvan de Russische
keizer ieder jaar één als paascadeau kreeg. Deze 52
eieren zijn op zich zelf al een compendium van de
Europese geschiedenis.
Von Habsburg was op bezoek voor een lezing over
Zuid-Soedan, op dit moment een van de gevaarlijkste gebieden in de wereld. Zijn zoon graaf
Ferdinand werkt daar voor de Verenigde Naties en
is getrouwd met een Soedanese Dinka van goede
afkomst. Toen de graaf haar ten huwelijk vroeg
werd er een extra strenge eis aan de bruidsschat
gesteld, onder andere een kudde koeien met zeer
specifieke vlekkenpatronen. Haar familie moest
namelijk extra voorzichtig zijn in dit geval. Per
slot van rekening woonde deze belangrijke familie
al meer dan drieduizend jaar in Soedan. Iedereen
kende hen. Maar wie had nu van de naam Habsburg gehoord?
Sic transit gloria. yyy Robbert Dijkgraaf
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Schermen

tussen toern

Dirk-Jan van Egmond combineert
zijn studie Liberal Arts & Sciences
met een sterke opmars in de wereld
van het schermen.. Hij is kampioen geworden op
het NK studenten 2013 en won in januari het internationale
toernooi Sista in het USC. tekst Sebastiaan van de Water / foto Fred van Diem

T

waalf jaar geleden viel er bij de familie Van Egmond een briefje in de bus
van een schermvereniging. De ouders hadden zelf geen enkele interesse in schermen, maar toen ze zoonlief Dirk-Jan
weer eens met stok in de hand schijnvechtend
door de woonkamer zagen springen, besloten ze
hem aan te melden. Een goede beslissing, want
Dirk-Jan, inmiddels een twintigjarige student
aan het Amsterdam University College, rijgt de
laatste tijd met zijn floret de titels aaneen.
Was de Sista Cup of het nationale Studentenkampioenschap vorige maand je
mooiste overwinning?
‘Geen van beide. Mijn mooiste toernooiwinst was
op het NK-equipe vorig jaar. Door al mijn tegenstanders te verslaan redde ik de situatie voor mijn
team. Zo voelde dat in elk geval. Op de Sista Cup
was ik vooral tevreden dat ik in elke partij zó veel
controle had. Dat bevestigt dat ik vooruitgang
blijf boeken. Ook dat geeft een geweldig gevoel.’
In 2016 zijn de Olympische Spelen. Is
daar aanwezig zijn je ambitie?
‘Ambitie wil ik het niet noemen. Het is een
droom. Om die waar te maken zal ik eerst
internationaal beter moeten presteren. Ik was
onlangs bij een groot toernooi in Parijs. Vijfdui-
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zend mensen zaten er op de tribune. De beste
schermers van de wereld waren aanwezig. De
poule kwam ik redelijk door, met drie overwinningen en drie nederlagen. Maar in de eerste
eliminatieronde werd ik kansloos uitgeschakeld

‘Het is niet
alsof ik bij Ajax zit’
door een Italiaanse wereldtopper. Ik zal dus
beter moeten worden voor ik serieus over de
Olympische Spelen kan gaan praten.’
Beter worden, hoe doe je dat?
‘Trainen. Ik train vier avonden per week bij
mijn schermclub SCA in Amsterdam. Daarnaast wil ik fysiek en mentaal sterker worden.
Drie keer per week zoek ik op het Science Park
de fitnesszaal op. Daarnaast schrijf ik na elk
toernooi in een schriftje wat er goed ging, wat
er slecht ging en wat er beter moet. Dat lees ik
dan terug voor de volgende wedstrijd. En ik
geef les.’
Door anderen les te geven leer je zelf
ook weer bij?
‘Ja, absoluut. Terwijl je kinderen vertelt wat ze

moeten doen bedenk je opeens: hé, dat moet
ik zelf eigenlijk ook meer gaan doen. Maar
lesgeven is ook echt leuk om te doen.
Of het nou individueel is of aan
groepen bij de studentenschermvereniging Esprit,
hier bij het USC op
Science Park.’
Hoe
combineer
je al die activiteiten met je studie?
‘Door goed te plannen. Mijn
werk voor school maak ik altijd twee
weken van tevoren al af. Het vergt discipline, maar ik ben het gewend. Midden tijdens
mijn eindexamen vond het NK jeugd plaats. Ik
won het toernooi én haalde goede cijfers. Dat
klinkt lastig, maar juist omdat je steeds gedwongen
wordt discipline te tonen, gaan ook je schoolprestaties omhoog. Dat moet nu ook wel, want als je
geen hoge cijfers kan overleggen, kun je minder
makkelijk dingen regelen met docenten. Dan is
het al snel: tja, schermen... niet echt een gerenommeerde sport. Want het is niet alsof ik bij Ajax zit.
Toch zie ik bij veel sporters dat ze uiteindelijk in de
knel komen met hun studie, omdat ze de discipline
niet kunnen of niet echt willen opbrengen. Het is
natuurlijk niet chill als je drie weekenden achter
elkaar niet uit kunt gaan, of niet eens een biertje
kunt gaan drinken met je vrienden.’
Is dat voor jou niet moeilijk? Heb jij nooit
gedacht: fuck it, ik kap ermee.
‘Nee, nooit. Ik heb wel momenten gehad dat ik
zwaar teleurgesteld was. Dat ik als junior twee
keer op rij een wereldbekerwedstrijd helemaal
verklootte. Dan denk je: misschien is dit toch niet
mijn niveau, misschien moet ik er wat minder
tijd in steken. Maar uiteindelijk ben ik altijd door

nooien en tentamens
blijven trainen. Het is een drang die ik
heb, ik kan niet twee weken zonder
schermen. Letterlijk. Dan bouwt
er een soort energie in me op en
word ik rusteloos.’
Wat voor reacties krijg je
van je vrienden en studiegenoten?
‘Ze vinden het leuk, maar
ze weten er niet veel van.
“Schermen... oh, dat is van
Zorro en zo?” Dus ik moet het
ze vaak uitleggen. Ik vergelijk het
wel eens met schaken op topsnelheid. Maar juist dat snelle aspect
van schermen schrikt mensen
soms af. Die kunnen het als
kijksport al nauwelijks
volgen, en dus denken
ze dat het heel
moeilijk is. Daarom
nodig ik mensen
graag uit om het
zelf een keer te
proberen.

Dan zul je zien dat je het heel snel door
hebt. Bij onze club SCA kun je gratis een
keer meetrainen.’
Als je ruzie hebt met je ouders,
pak je dan je floret?
‘Haha, ik heb niet zo veel ruzie met mijn
ouders. Ze hebben zelf niks met schermen,
maar steunen me altijd. Al die trips naar

‘Als ik niet kan schermen
word ik rusteloos’
het buitenland kan ik niet zelf betalen, dus
die floret zal ik maar in mijn tas laten.’
Staan er nog belangrijke
toernooien op stapel?
‘Op 22 maart is er een groot internationaal
toernooi in Duitsland,
Löwe von Bonn. Ik
wil bij de laatste 64
komen. In
Pa-

rijs
ben ik destijds
door de poulefase gekomen, waarna ik in de eliminatieronde dus verloor van die sterke Italiaan. In de toekomst zal ik wel vaker zulke
tegenstanders loten. Mijn doel is daarom
die eerste eliminatie te overleven. Als dat
lukt, dan valt dat wel op in de schermwereld. Dan heb ik wat meer te zeggen.’ yyy
Dirk-Jan in actie zien? foliaweb.nl/
video/schermen/
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folia 01 jaargang 54 25 aug 2000

folia 02 jaargang 54 1 september 2000

folia 09 jaargang 54 20 oktober 2000

MAnnEkE PIk
Ergens in het jaar 2000 – opa spreekt – hadden
wij bij Folia een redactievergadering waarbij het
gemis van een kwaliteitscartoonist met humor
ter sprake kwam. We moesten er broodnodig
een hebben. Toe maar! Het was nogal een
eis zeg: we zochten dus iemand die voor het
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toenmalige Folia wekelijks een goede, grappige,
aansprekende kwaliteitscartoon kon aanleveren.
Na wat heen en weer gebabbel over mogelijke
topcartoonisten kwam redacteur Aaf Brandt
Corstius met een even verbijsterend als vrolijk
voorstel. ‘Mijn vader wil vast wel,’ of woorden

van gelijke strekking. Spoedig daarna leverde
haar vader – wetenschapper, columnist, polemist
en taalvirtuoos Hugo Brandt Corstius – tot grote
hilariteit van de hele redactie en ik geloof ook
van hemzelf, zijn eerste cartoon af: ‘Manneke
Pik’, door Folia aangekondigd als ‘een wekelijkse

folia 35 jaargang 54 18 mei 2001

folia 10 jaargang 54 27 oktober 2000

objectief

folia 17 jaargang 54 15 december 2000

strip van academisch niveau’. Waar die strip
precies over ging was niet altijd duidelijk. Ja, over
Manneke Pik natuurlijk, een obscure dief die zijn
handen achter zijn rug hield ‘omdat ik me jatte
verberg’. Hugo’s cartoons waren eerder bekend
– of berucht, want er waren ook Folia-lezers die

de strip ‘wekelijkse rotzooi’ noemden – om hun
taalvirtuositeit en humor, dan om de tekening
zelf. Maar dat maakte ons helemaal niets uit.
Iedereen moest toch – toen al – multidisciplinair
zijn? Nou dan! Hugo was toch de vleesgeworden
multidisciplinariteit? Een wetenschapper en

taalkunstenaar die ook nog kon tekenen! Wat wil
je nog meer? Wat hadden wij een lol met Hugo
– en hij hopelijk met ons – om zijn wekelijkse
Manneke Pik-strip. En nu is Hugo er niet meer.
Dag Manneke Pik, dag Hugo. yyy tekst Dirk
Wolthekker / cartoons Hugo Brandt Corstius
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De vergeten oprichter
van de Heinekenbrouwerij
De Heinekenbrouwerij bestaat honderdvijftig jaar. Gek genoeg weten we vrij weinig over
Gerard Heineken, de man die aan de wieg stond van het beroemde bierconcern. Wellicht
komt daar verandering in met het nieuwe boek van Annejet van der Zijl en een tentoonstelling
in het Stadsarchief, beide gewijd aan de oprichter van de brouwerij. tekst Yannick Fritschy / foto Roger Cremers

P

rettig proper Petersen. Misschien was
dat wel de slogan geweest als iedereen
had geweten dat Freddy Heineken geen
echte Heineken was. Deze ontdekking
van schrijver Annejet van der Zijl was overal in
het nieuws en haalde zelfs de Britse kwaliteitskrant
The Independent. De UvA-alumnus achterhaalde
dat Freddy’s vader Henry Pierre hoogstwaarschijnlijk is verwekt door Julius Petersen, een goede
vriend van ‘opa’ Gerard Heineken, de oprichter
van de Heinekenbrouwerij. Zij onthult de opmerkelijke familiegeschiedenis in haar nieuwe boek
Gerard Heineken. De man, de stad en het bier, dat
ze naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van
de Heinekenbrouwerij heeft geschreven.
Van der Zijl heeft een reputatie als het gaat om
spraakmakende onthullingen. In 2010 ontmaskerde ze prins Bernhard op allerlei fronten in
de biografie die ze in het kader van haar promotieonderzoek aan de UvA schreef. Toch ziet ze
zichzelf in de eerste plaats niet als onderzoeker,
maar als schrijver. ‘Dat ik ging promoveren was
een pragmatische keus. Ik besefte dat mijn boek
controverse zou oproepen en voelde me door de
promotiecommissie beschermd en gesterkt,’ ver-
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telt Van der Zijl in Die Port van Cleve, het hotel
tegenover de Nieuwe Kerk waar Gerard Heineken
in 1864 zijn eerste brouwerij opende. ‘Ik wil in
mijn boeken vooral een mooi verhaal vertellen.

‘Gerard Heineken is een
perfect voorbeeld van
hoe te handelen tijdens
een crisis’
Ik ben niet echt op zoek naar onthullingen, maar
door logische vragen te stellen en op nieuwe plekken te zoeken vind ik ze toch regelmatig.’
BEWijS VERnIETIgD
Ze hoopt dat het nieuws de rest van de biografie
niet overschaduwt. ‘Over Gerard is heel weinig
bekend, terwijl hij een van de belangrijkste personen was in het Amsterdam van de 19e eeuw.
Dat verbaasde me, en nog verbaasder was ik toen
bleek dat er in het familiearchief ook niets over
hem te vinden was. Pas toen ik allerlei schandaal-

pamfletten uit 1890 vond, waarin openlijk wordt
geschreven dat Henry Pierre niet Gerards biologische zoon was, begon ik te begrijpen waarom.
Kennelijk achtte men het wijzer om niet te veel
aandacht op Gerard en daarmee dat vaderschap
te vestigen,’ zegt Van der Zijl. Uit gesprekken met
de familie Heineken achterhaalde ze de dader
van een klassieke damnatio memoriae, waarbij
alles wat herinnert aan een bepaalde persoon
wordt vernietigd. ‘Al snel bleek dat de familie wel
op de hoogte was van wat ze zelf “het verhaal”
noemden. Ik dacht eerst dat Gerards weduwe
Mary al zijn persoonlijke papieren had vernietigd, maar neven en nichten vertelden me dat het
zijn ‘zoon’ Henry Pierre geweest is,’ zegt Van der
Zijl. Ze sprak ook kort met de huidige topvrouw
Charlene de Carvalho-Heineken. ‘Die zei alleen
maar: “Ik hoop dat je genoeg vindt.”’
STORM In EEn glAS BIER
Ook het Stadsarchief wil met de tentoonstelling
Heineken’s Amsterdam Gerard Heineken en zijn
betekenis voor de stad onder de aandacht brengen.
Omdat er zo weinig persoonlijk materiaal van
hem is, bestaat de tentoonstelling naast een impo-

Gerard Heineken

Gerards vrouw Mary

Annejet van der Zijl in de Die Port van Cleve

sante stapel kratjes in de vorm van het getal 150 vooral uit
stukken uit het brouwerijarchief en afbeeldingen en kaarten van Amsterdam in de 19e eeuw. In de filmzaal is een
bedrijfsfilm uit de jaren dertig over het brouwproces van
Heinekenbier te zien, samen met allerlei commercials die
het bierconcern door de jaren heen heeft uitgebracht. De
tentoonstelling heeft daarnaast een heuse ‘pubquiz,’ waarbij
je letterlijk behoorlijk diep in het glaasje moet kijken om
het juiste antwoord te vinden.
De makers van de tentoonstelling hebben er bewust
voor gekozen het schandaal rond het koekoeksjong te
negeren. ‘We vonden andere dingen veel interessanter,’
zegt conservator en UvA-alumnus Erik Schmitz. ‘Eigen-

lijk is het oud ‘nieuws’, ook in eerdere publicaties is er
al aandacht aan besteed. Bovendien hebben Freddy [de
zoon van Gerards niet-biologische zoon Henry-Pierre,
red.] en Gerard wel duidelijk hetzelfde ondernemerstalent, of ze nou familie zijn of niet. Wat mij betreft is het
een storm in een glas bier.’
Volgens Schmitz zijn we Gerard Heineken vooral
vergeten omdat Amsterdam bij zijn overlijden in 1893
nog volop in ontwikkeling was. ‘Er was op dat moment
geen tijd om terug te blikken. Later wel, maar toen
stond Heineken vooral bekend als bedrijf en waren de
personen erachter al vergeten,’ zegt Schmitz. De groei
van Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw is goed te

De villa van de familie Heineken
tegenover de brouwerij.

FoliaMagazine

23

Uitbreiding naar Rotterdam

Heinekens eerste grote brouwerij

Die Port van Cleve

zien in de tentoonstelling, onder andere met een animatiefilmpje op groot scherm en een aantal oude stadskaarten. Daaruit blijkt dat de Heinekenbrouwerij aan de
huidige Stadhouderskade de eerste jaren nog midden
tussen de weilanden stond. ‘Daaraan zie je wat een goede
ondernemer Gerard was. Waar anderen in tijden van
crisis vooral terugkijken naar momenten waarop het wel
goed ging, durfde hij op zeer jonge leeftijd al vooruit te
kijken,’ zegt Schmitz. ‘Hij anticipeerde op uitbreidingsplannen van de gemeente en zette die ertoe aan de plannen ook te verwezenlijken. Soms zelfs ietwat provocerend, bijvoorbeeld door een bouwaanvraag in te dienen
voor een stuk grond waarvan hij vermoedelijk wist dat
de Stadhouderskade erop gepland was. Die aanvraag
werd natuurlijk afgewezen, waarna Gerard de gemeente
vroeg: “Waar kan ik dan wel bouwen? Wat wordt het
nieuwe stratenplan rond de brouwerij?” Op die manier
had hij een stuwende rol in de bouw van De Pijp, de
eerste uitbreiding van Amsterdam in tweehonderd jaar.’
WElDOEnER VAn DE STAD
Ook Van der Zijl vindt dat Gerard Heineken een belangrijke rol heeft gespeeld in het herstel van Amsterdam,
dat volgens een Parijzenaar rond 1860 meer achtergesteld was dan de binnenlanden van Afrika. ‘Het verbaasde me om te lezen hoe slecht Amsterdam er destijds aan
toe was. Gerard heeft echt zijn nek uitgestoken, bijvoorbeeld door enorm te investeren in de ontwikkeling van
het Noordzeekanaal,’ zegt Van der Zijl. ‘Natuurlijk surf je
als zakenman altijd een beetje mee met de markt, maar
Gerard was met zijn gewaagde investeringen ook echt
een aanjager van de economische groei.’
Momenteel bevinden we ons ook in een economische
crisis, maar volgens Van der Zijl is die ‘maar een verkoudheid’ vergeleken bij de ernstige ziektebeelden die Amsterdam destijds vertoonde. ‘De stad bloeit, mensen komen in
hordes hiernaartoe. Er is alleen weinig werk momenteel,
maar dat was toen ik hier kwam studeren in de jaren tachtig niet anders,’ zegt ze. De schrijfster hoopt dat studenten
economie iets opsteken van haar boek: ‘Gerard Heineken
is een perfect voorbeeld van hoe je moet handelen in
tijden van crisis. Hij zette dingen op die niet alleen voor
hemzelf, maar voor de hele stad goed waren. Ik heb het
gevoel dat mensen tegenwoordig eerst rijk willen worden
en daarna pas iets goeds gaan doen.’

museum, zat in comités voor hulp van de armen en stichtte
nieuwe uitgaansgelegenheden zoals café Mille Colonnes,
een van de voorgangers van de Escape aan het Rembrandtplein. De biermagnaat ging daarnaast de stank en verspreiding van ziektes in Amsterdam tegen door onder andere
aan te dringen op de invoering van hondenbelasting.
Tegelijk met de opmars van Amsterdam ging het ook
steeds beter met het Heinekenbier. In de vitrines van
het Stadsarchief zijn de onderscheidingen te zien die de
brouwerij op de wereldtentoonstellingen van 1883 en
1889 verwierf. Vlak daarvoor had het bedrijf een keiharde
bieroorlog met nieuwkomer De Amstel in zijn voordeel
beslecht dankzij nog meer innovatieve maatregelen van
Gerard Heineken. ‘Hij spreidde zijn vleugels door een
nieuwe brouwerij in Rotterdam op te richten, zodat hij een
grotere afzetmarkt had dan De Amstel,’ vertelt Schmitz.
Een andere cruciale maatregel was een verandering in het

Hij nam soms grote risico’s:
zijn motto was alles of niets
brouwproces. Heineken verving zijn bovengistend bier
voor ondergistend bier, dat is ontstaan in het Tsjechische
Pilsen en dat de voorloper is van wat we nu kennen als
pils. ‘Gerard zag dat ondergistend bier in Duitsland heel
populair was en zoals altijd schroomde hij niet om risico te
nemen. “Alles of niets”, dat schreef hij al aan zijn moeder in
de enige brief die we van hem over hebben,’ zegt Schmitz.
Het zogeheten A-gist dat in 1886 aan het bier werd
toegevoegd, wordt tot op de dag van vandaag gebruikt
bij het brouwen van Heinekenbier. ‘Het zou kunnen dat
het nu nog ongeveer hetzelfde smaakt,’ zegt Schmitz.
‘Dat terwijl het nu een heel ander imago heeft. In die tijd
vonden mensen bier zelfs gezond, omdat ze sterke drank
gewend waren.’ Van der Zijl houdt zich niet bezig met de
smaak van Heineken. ‘Ik ben inmiddels kind aan huis in
Die Port van Cleve, maar ik ben geen echte bierdrinker,’
zegt ze. ‘Al zal ik na dit boek nooit meer op dezelfde
manier een Heinekenbiertje drinken.’ yyy
Annejet van der Zijl: Gerard Heineken.
De man, de stad en het bier
Querido / Bas lubberhuizen, € 19,95
‘Heineken’s Amsterdam’: tot 11 mei 2014,

BIEROORlOg MET DE AMSTEl
Uit zowel het boek als de tentoonstelling blijkt hoe
Heineken met een breed scala aan projecten de stad deed
opbloeien. Hij hielp mee bij de oprichting van het Rijks-

24

FoliaMagazine

dinsdag-vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur, Stadsarchief, Vijzelstraat 32,
toegang € 6 voor volwassenen, € 4 voor senioren, kinderen en
CJP- en Museumkaarthouders.

foto Mats van Soolingen

op de tong

Le Debut

Jan Evertsenstraat 171 (West)

H

et is prachtig als je een bijdrage
kan leveren aan iemands leerproces. Nog fijner is het als dat lukt
vanuit een comfortabele stoel terwijl je eten krijgt geserveerd. Dit kan bij de Amsterdamse vestiging van de Hogere Hotelschool

Den Haag. Bij het betreden word je direct (in het
Engels!) ontvangen door studenten in pak die je
vervolgens langs de kantine en de gastentoiletten leiden naar Le Debut, het praktijkrestaurant
van de school. Hier voelt alles chic aan, van de
witte tafelkleedjes tot het bestek. De bediening

lijkt wat onwennig en zenuwachtig, maar wordt
dan ook beoordeeld door docenten die op de
achtergrond aanwezig zijn (tenminste, we gaan
ervan uit dat de oudere man de opleiding reeds
voltooid heeft).
In ‘normale’ restaurantjes weet de bediening
vaak weinig over wat ze serveren – of vindt
dat jij dat maar moet weten. Hier vertellen de
studenten graag over de producten. Ook in de
keuken draait het om leren: de chef stuurt samen met een hogerejaars een groep eerstejaars
aan. Vrijwel alles is huisgemaakt.
Naast geïnformeerd was ons verrassingsmenu
inderdaad verrassend, zij het niet altijd even
perfect afgewerkt. Het voorgerecht van blini’s
met haringkuit, langoustine, zeebaars en tonijn
was geen extravagant zeebanket in termen van
hoeveelheid, maar prettig puur in smaken. De
daarop volgende ravioli van wild zwijn was onze
favoriet: heerlijk herfstig en subtiel. Ten slotte
was de prijs ook een pre: een tweegangenlunch
kost € 12,50 en een glas goede wijn € 2,50. Le
Debut is 40 weken per jaar geopend voor zowel
lunch als diner; voor dat laatste is reserveren
een must. yyy Linda Duits en Lieven Heeremans

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en
de originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

HARIngkUIT

BlInI’S

RAVIOlI

Er lijkt geen week
voorbij te gaan of we
kunnen wel iets leren
van het tv-programma
Keuringsdienst van
Waarde. Zo kwam uit
een recente aflevering over kaviaar naar
voren dat ‘echte’ kaviaar van de steur tegenwoordig bijna illegaal is. Haringkuit is een
legale, betaalbare én smakelijke variant.

Deze grotere, Russische
broer van het poffertje
is luchtiger dan de Hollandse variant. Ideaal
als een soort toastje
om paté, vis (zalm) of
haringkuit op te serveren. Ingrediënten:
100 gram boekweitmeel, 100 gram bloem,
2 theelepels bakpoeder, zout, peper, 2 eieren
(gesplitst!), 250 ml melk, olijfolie of bakboter.
Bereidingswijze: zelfde als poffertjes of pannenkoeken. Tip: zeef het beslag!

Ravioli is pasta in de
vorm van een envelopje,
waar je allerlei lekkers
in kan stoppen. Dit
Italiaanse gerecht is
eeuwenoud; de eerste
vermeldingen ervan komen uit de veertiende
eeuw. De traditionele vulling bestaat uit
ricotta en spinazie, maar je kunt er bijvoorbeeld ook pompoen, paddenstoelen of vlees
in doen.
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(advertentie)

AmsterdamFM
ether 106.8 kabel 103.3 amsterdamfm.nl

AmsterdAm Leeft!
een rAdIOPrOgrAmmA vAn urbAn mAnAgement en AmsterdAm fm

Wat speelt er in Amsterdam? Wat is de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee? Studenten en experts bespreken dit met
betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, praten we over campagne voeren.
Wat wordt er allemaal gedaan om mensen naar de stembus te krijgen? Wat werkt
wel en wat werkt niet? Aan tafel onder andere Martijn Beckers (oprichter Johnny
Wonder) en Camiel Bulder (strategie planner). Praat mee tijdens de opname op
vrijdag 7 maart tussen 13.00 en 14.00 uur in de OBA op de Oosterdokskade. Of
luister op dinsdag 11 maart tussen 18.00 en 19.00 uur naar Amsterdam Leeft!.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

creAtIng tOmOrrOW

overigens
‘Overigens’ staat in het teken van Science in Transition (SiT), een beweging van ontevreden wetenschappers. Ze maken zich zorgen over
publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien dat wetenschappers genieten
en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. Meer lezen, of zelf reageren, kan op foliaweb.nl.

Doordat wetenschappers hun neus ophalen
voor replicatieonderzoek, blijven grote fouten
in onderzoek nu onopgemerkt.

Joep lange
hoogleraar inwendige geneeskunde
‘Ja, daar zit wat in. Enerzijds blijkt een aanzienlijk deel van het gepubliceerde onderzoek niet te
kloppen en is replicatieonderzoek dus belangrijk. Aan de andere kant zijn de stapjes die in
nieuw onderzoek worden gezet ten opzichte van
wat al bekend is vaak zo klein dat ik er droef van
word. Oorzaak daarvan is dat universiteiten en
geldschieters publicaties turven en wetenschappers geen risico durven nemen, maar als een
soort boekhouders van achter hun bureau voorspelbare papers ophoesten. De middenstand
van de wetenschap, noemde Schopenhauer hen.
Dat turven slaat nergens op; je weet wie goed
is. Vaak is dat de enkeling die zich niets van de
publicatiedruk aantrekt en jaren zonder te publiceren werkt aan iets echt vernieuwends. Dat
baanbrekend onderzoek wil je behouden en niet
inperken met een soort replicatieplicht. Misschien kunnen we replicatieonderzoek beter van
overheidswege organiseren. Een instituut opzetten, waar de boekhouders de hele dag gedegen
replicatieonderzoek uitvoeren, zodat mensen
met goede ideeën en lef hun handen vrij hebben
voor risicovol, vernieuwend onderzoek.’

Edward de Haan
decaan Faculteit der Maatschappij& Gedragswetenschappen
‘Oneens. Hoewel er inderdaad een probleem
is. Een aanzienlijk deel van de publicaties die
verschijnen in grote tijdschriften blijkt niet
repliceerbaar en daarmee wellicht ongeldig.
Momenteel wordt er te weinig replicatieonderzoek uitgevoerd en gepubliceerd om die gevallen
er consequent uit te pikken. Maar dat is niet de
schuld van laconieke wetenschappers. Herhaling
is over de hele linie een ondergeschoven kindje:
geldschieters subsidiëren innovatie en tijdschriften plaatsen nieuwe, positieve resultaten en geen
onderzoek waar een verondersteld effect niet
werd gevonden. Replicatie moet weer status krijgen als integraal onderdeel van het wetenschapsproces. Dat moet de overheid niet afdwingen
of stimuleren met aparte replicatiebeurzen; het
moet geleidelijk gebeuren. De laatste maanden
bleek uit een aantal verontrustende steekproeven
hoe wankel een eerste bevinding is. Dat maakt
discussie los en daardoor gaan wetenschappers
replicatie weer serieus nemen: het opnemen in
een onderzoeksplan voor een beursaanvraag en
de resultaten, ongeacht of ze bevestigend zijn of
juist niet, insturen naar een journal.’

Huub Toussaint
lector bewegingswetenschappen
‘Oneens. De stelling suggereert ten onrechte
dat er nu nauwelijks replicatieonderzoek wordt
uitgevoerd. Juist de laatste jaren worden onderzoeksgegevens van individuele studies gezamenlijk gewogen in een systematic review om
betrouwbaarder uitspraken te kunnen doen,
vooral in de geneeskunde. Dat is alleen mogelijk
als je kunt putten uit vergelijkbare studies, waarbij de uitkomsten ook in lijn zijn met elkaar.
Bovendien: dat een aanzienlijk deel van studies
naar bijvoorbeeld kanker niet repliceerbaar lijkt,
hoeft niet te betekenen dat ze fout zijn. Er kan
ook iets mis zijn gegaan bij de repliceerpoging.
Ik geloof niet dat er grote fouten in onderzoek
bestaan. Natuurlijk is de druk om te publiceren
en met iets nieuws te komen hoog. Dat verleidt
wetenschappers wellicht om iets te vroeg en iets
te stellig met resultaten te komen. Maar juist als
wetenschappers aansprekende of sensationele
resultaten rapporteren, duiken anderen daarop
om er op voort te borduren. Daarbij komen
grote fouten in het originele onderzoek wel aan
het licht, dat is het zelfreinigend mechanisme
van de wetenschap.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Yannick Fritschy

gEITEngEUR WERkT OP
VROUWTJESHERSEnEn
De lichaamsgeur van geiten bevat
een ingrediënt dat de hersenen
van vrouwtjes ertoe aanzet het
voortplantingssysteem te activeren. Dat concluderen Japanse wetenschappers van de Universiteit
van Tokio in het vakblad Current
Biology. Volgens de wetenschappers werd nog niet eerder een
specifiek feromoon gevonden dat
voortplanting direct stimuleert.
Omdat andere zoogdieren een
vergelijkbaar voortplantingssysteem in de hersenen hebben,
verwachten de Japanners dat het
feromoon bij meerdere diersoorten voorkomt. Mogelijk is het ook
bij mensen aanwezig.

OnDERZOEk

STUDEnTEn

AnDERE
UnIVERSITEITEn

nAAlDBOMEn BEïnVlOEDEn
klIMAAT STERk
Gassen die door naaldbomen
worden uitgestoten, vormen zich
tot deeltjes die het klimaat sterk
kunnen beïnvloeden. Dat blijkt uit
een internationale publicatie in het
wetenschappelijke tijdschrift Nature.
De auteurs beschrijven in het artikel
het chemische proces dat ervoor
zorgt dat de deeltjes schijnbaar
uit het niets kunnen ontstaan. De
deeltjes kunnen onder andere zonlicht reflecteren en wolkenvorming
stimuleren, twee belangrijke factoren
bij klimaatverandering.
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CElBIOlOOg UU PlEEgDE
WETEnSCHAPSFRAUDE
Een voormalig medewerker van de Universiteit Utrecht heeft in zijn periode aan
de universiteit in vier artikelen gegevens
gemanipuleerd. Dat meldt de UU in een
persbericht. De artikelen van celbioloog
Pankaj Dhonukshe waren gepubliceerd in
de wetenschappelijke tijdschriften Nature en
Cell. Volgens UU-rector Bert van der Zwaan
was de manipulatie destijds te subtiel om op
te merken. De zaak kwam aan het licht nadat het tijdschrift Cell vorig jaar een artikel
van Dhonukshe introk.

VOOROUDERS
AMERIkAnEn WOOnDEn OP
BERInglAnDBRUg
De voorouders van de Amerikanen leefden tijdens de laatste ijstijd
ongeveer 10.000 jaar op de Beringlandbrug, het gebied tussen Siberië en
Alaska dat destijds tot het vasteland
behoorde. Dat schrijven Amerikaanse
onderzoekers van de University of
Utah in het tijdschrift Science. Archeologische resten zijn onvindbaar, omdat
die in de loop der jaren verdwenen
zijn in de Beringstraat. Met genetisch
bewijs toonden de onderzoekers desondanks aan dat migrerende Aziaten
tot 15.000 jaar geleden op de landbrug
woonden, waarna ze verder trokken
naar Amerika.

nEDERlAnDSE En
BUITEnlAnDSE STUDEnTEn
MEngEn nIET
Nederlandse studenten hebben amper
contact met hun buitenlandse studiegenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).
De LSVb onderzocht bestaande
buddyprogramma’s van hogescholen
en universiteiten, waarbij buitenlandse
studenten aan Nederlanders worden
gekoppeld. Volgens de LSVb helpen de
buddyprogramma’s wel enigszins bij de
integratie, maar moeten ze nog flink
verbeterd worden om het probleem op
te lossen.

Benmiloud

promoties
WOEnSDAg 05/03
10.00 uur: Ana Miškovska Kajevska Politicologie

Taking a Stand in Times of Violent Societal Changes. Belgrade
and Zagreb Feminists’ Positionings on the (post-)Yugoslav
Wars and Each Other (1991-2000).(Agnietenkapel)

DOnDERDAg 06/03
10.00 uur: Maarten Kuethe – Geneeskunde

Nurse Versus Physician Led-care for the Management of
Paediatric Asthma.(Agnietenkapel)

12.00 uur: Sanne Opree –
Communicatiewetenschap

Consumed by Consumer Culture? Advertising’s Impact on
Children’s Materialism and Life Satisfaction. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Kinga Kocemba – Geneeskunde
donderdag 6 maart, 14.00 uur
The Bone Marrow Niche in the Pathogenesis of
Multiple Myeloma. A Role for Wnt Signaling and
Adrenomedullin. (Agnietenkapel)

VRijDAg 07/03
10.00 uur: Carlyn Martina-Mamber – Biologie
GFAP as an Understudy in Adult
Neurogenesis. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Marcel Spierts – Sociologie

Stille krachten van de verzorgingsstaat. De precaire
professionalisering van de sociaal-culturele beroepen. (Aula)

12.00 uur: Kateřina Chládková – Taalwetenschap
Finding Phonological Features in Perception. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Roos Marsman – Geneeskunde

Genetic Risk Factors for Common and Rare Cardiac Rhythm
Disorders.(Aula)

14.00 uur: Iris van Domselaar –
Rechtsgeleerdheid

The Fragility of Rightness. Adjudication and the Primacy of
Practice. / De Breekbaarheid van Rechtspraak. Het primaat
van de praktijk. (Agnietenkapel)

WOEnSDAg 12/03
10.00 uur: Hugh McDonnell – Cultural Analysis

Europeanising Spaces in Paris, ca. 1947-1962. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Conny Seeleman – Geneeskunde

Cultural Competence and Diversity Responsiveness: How to
Make a Difference in Healthcare? (Agnietenkapel)

14.00 uur: David Boerwinkel – Geneeskunde

Advanced Endoscopic Imaging of Esophageal Neoplasia: Old
Looks and New Visions. (Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est
Marcel Spierts
Sociologie

7 maart, 11.00 uur, Aula

‘Mijn promotor hield me kritisch’
Bevinding ‘De geschiedenis van sociaal werk is
een graadmeter voor het
sentiment over de verzorgingsstaat. In de jaren zestig
werden jongerenwerkers en
buurtwerkers bejubeld, twee
decennia later beschimpt. Ondanks die omstandigheden hebben sociaal werkers veel vakmanschap ontwikkeld. Waar ze in de jaren vijftig
paternalistisch optraden, betrekken jeugdwerkers
tegenwoordig zowel weerbaren als kwetsbaren bij
het buurtwerk. Bijvoorbeeld met het sociale mentoraat, waar een volwassene aan een probleemjongere wordt gekoppeld. Momenteel staat sociaal
werk weer onder druk. Onder het mom van ‘het
stimuleren van eigen verantwoordelijkheid’ wordt
een publieke taak – de zorg voor de zwakkeren –
een privéaangelegenheid. Maar als je dat oplegt en
niet door professionals in goede banen laat leiden,
voelen mensen zich wederom gedwongen en
bereik je eerder het tegenovergestelde.’
leuk ‘Toen uitgeverij Van Gennep vorig
jaar te kennen gaf mijn onderzoek voor een
breder publiek uit te willen geven. Het werkte
motiverend en dwong me het onderzoek zo
eenvoudig mogelijk te beschrijven.’
Moeilijk ‘Ik ben al jaren bezig met dit onderwerp en ken veel sociaal werkers. Hun werk
krijgt tegenwoordig weinig waardering en
daardoor had ik de neiging me vooral op het
positieve te richten. Mijn promotor hielp me
objectief te blijven en ook kritisch te kijken
naar wat er verkeerd is gegaan.’ yyy Marieke Buijs
Marcel Spierts: Stille krachten van
de verzorgingsstaat.

Narcisten
‘Girls, you know you better watch out; some guys are
only about That Thing’ zong Lauryn Hill ooit als
waarschuwing aan jonge vrouwen, toen popmuziek
nog soms over andere dingen ging dan ‘als je je
kleren uitdoet doen mannen alles voor je’. Ze leek
het natuurlijk over dat ene ding met lichaamssappen en zonder virussen (hoop je) te hebben, maar
misschien was dat niet genoeg. Tien jaar geleden
misschien ja, toen we samen op het middelbare
schoolplein met een blikje vanillecola probeerden
te bepalen of ‘je bent het beste in bed ooit’ nou een
eeuwige liefdesverklaring was of niet.
Nu bespreken we op de campus een heel ander slag
mannen (lees: jongens): de manipulatieve egotrippers, de leugenaars en charmeurs, de knullen met
grootheidswaanzin die naar Amsterdam kwamen
om populair en belangrijk te worden en ons, leuke
vrouwwezens die we zijn, zomaar kunnen besluiten
te willen gebruiken als verlengstuk van hun eigen
ego. Ook wel bekend als: de narcisten.
Oké, ergens zijn we allemaal wel een beetje narcistisch, en als je als twintiger niet van plan bent om
je grootste dromen te verwezenlijken, alles mee te
maken en zo veel mogelijk toffe mensen te ontmoeten die jou op hun beurt weer zo tof mogelijk vinden, is er sowieso iets mis met je. Maar het verschil
tussen een aardige ambitieuze jongeman en een
manipulatieve charmeur die je alleen gebruikt voor
zijn eigen doeleinden is het verschil tussen een paar
gedragskenmerken of een ziekte. En, afgaande op
zowel de verhalen in mijn omgeving als de cijfers,
lopen er in deze stad waarschijnlijk bovengemiddeld veel narcisten rond.
Dus, de volgende keer dat je op een feestje staat, val
niet voor de eerste imponerende mooiboy – voor
vrouwen geldt hetzelfde, al komt narcisme bij mannen véél vaker voor – die zogenaamd ‘zo ontzettend
lekker gaat,’ maar kijk eens naar de jongens in de
hoek. Zeg eens als eerste hallo… Maar bedenk eerst
even of je zélf geen klootzak bent. yyy Hadjar Benmiloud
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Koersvaste man van
eigen kweek
Deze week in Folia maakt kennis: de nieuwe vicevoorzitter van
het College van Bestuur Hans Amman.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

I

edereen kent ze wel: bestuurders die een
klus moeten klaren, maar eigenlijk met
iets anders bezig zijn. Een vervolgstap
in hun carrière, netwerkborrels aflopen
zonder dat duidelijk is waartoe dat leidt, politiek
gekonkel. ‘Dat is niets voor Hans,’ zegt farmacoloog en lid van de Utrechtse Universiteitsraad
Herre Talsma over de net uit Utrecht vertrokken
bestuurder Hans Amman, die sinds 1 februari
vicevoorzitter is van het CvB van UvA en HvA.
‘Hans zit er voor de universiteit – en nu dus ook
voor de hogeschool – en niet voor iets anders.
Hij is stabiel, koersvast, open en benaderbaar,
laat zich niet beïnvloeden door politiek gedoe op
de werkvloer, en stelt zijn plan ook niet bij elke
Haagse hik zomaar bij.’
Han Maarten (Hans) Amman (Amsterdam,
1957) is een man ‘van eigen kweek’. Al was hij
lang afwezig door bestuurlijke en wetenschappelijke activiteiten elders, hij is door en door
UvA. Hij studeerde er economie en deed er
promotieonderzoek naar economische optimaliseringsexperimenten. Hij werkte er vervolgens
vele jaren als wetenschappelijk medewerker
alvorens te verkassen naar Eindhoven, waar hij
aan de TU/e hoogleraar Computational Economics & Finance werd, vervolgens decaan en lid
van het CvB. Sinds 2006 was hij vicevoorzitter
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van het CvB van de Universiteit Utrecht (UU).
Zijn komst naar Amsterdam is een terugkeer
naar zijn roots, zei hij tegen het digitale universiteitsblad (DUB) van de UU. ‘Ik zal niet ontkennen dat ik een echte Amsterdammer ben. Dat
hoor je direct.’
‘Hans is lekker gewoon,’ zegt de Utrechtse
arbeidsmarkteconoom Joop Schippers. ‘Het
gaat bij Hans om begrip, overtuiging, draag-

‘Hans is een Amsterdams
lefgozertje met gevoel
voor humor’
vlak. Hij is helemaal niet iemand die zich laat
voorstaan op zijn ego. “Kijk mij eens”, dat is
niks voor Hans. Hij wil geen Centre Pompidou
nalaten, maar zo goed mogelijk zijn werk doen,
gericht op de inhoud. Gewichtigdoenerij is niet
des Hans.’
Hans – getrouwd met predikante Mary Bregman, vader van twee dochters en voormalig
karatetrainer – was zowel aan de TU/e als
aan de UU verantwoordelijk voor financiën,
huisvesting en ICT, een portefeuille die hij

ook aan de UvA-HvA beheert. In gesprek met
DUB kwam hij naar voren als een spaarzaam
bestuurder die graag een appeltje voor de dorst
bewaart. ‘Als penningmeester moet je altijd op
de centjes letten. We hebben nu een groene periode. Maar dan moet je niet heel veel geld gaan
uitgeven. Straks komt er misschien weer een
tijd met rode cijfers en door nu wat geld apart te
zetten, kun je voorkomen dat je dan weer hard
moet bezuinigen.’ Over zijn bestuurlijke stijl zei
hij bij zijn benoeming in Eindhoven tegen het
universiteitsblad Cursor: ‘Ik leg mijn oor te luisteren, praat veel met mensen. Ik wil weten wat
er leeft. Ik wil proberen het politieke element zo
veel mogelijk te beperken. Ik vind dat je heldere
normen moet formuleren en de ruimte voor
willekeur zo klein mogelijk moet zien te maken,
ongeacht wie je voor je hebt.’
Zowel zijn voorganger aan UvA-HvA Paul
Doop als FEB-decaan Han van Dissel laten
zich net zo over Hans uit als hijzelf. Doop:
‘Hans gebruikt geen overbodige woorden, hij
is doelgericht en houdt niet van nonsens. Hij
is een goede analyticus en weet te relativeren,
waardoor hij mensen voor zich wint.’ Van Dissel:
‘Hans is een Amsterdams lefgozertje met gevoel
voor humor en een prettig directe manier van
optreden. Hij kan goed rekenen en is eerder

Folia maakt
kennis
analytisch dan politiek. Hij krijgt
wel gelijk te maken met een aantal
lastige dossiers: SIS, inhuizing REC,
BG-terrein. De grote uitdaging is
hoe we het businessmodel van de
UvA in de komende jaren kunnen
gaan kantelen.’
Daarbij gaat het om de vraag hoe
UvA en HvA kwaliteit van onderwijs
en onderzoek kunnen leveren nu er al
jaren steeds minder geld per student uit
Den Haag komt en de absolute studentenaantallen alleen maar zijn toegenomen.
‘We kunnen niet door blijven groeien,’ zegt
Amman zelf. ‘Het is vol. Blijven groeien
betekent ook dat je die groei moet bijhouden,
bijvoorbeeld in je huisvesting. Te veel groei komt
het onderwijs meestal niet ten goede.’ Er moet de
komende jaren slim en efficiënt met geld worden
omgegaan, meent Amman. Hij wil dat doen
door het smeden van ‘bondjes’: samenwerkingsverbanden met andere instellingen als NWO,
KNAW, VU en ruimteonderzoekcentrum SRON,
dat zich op Science Park wil vestigen. ‘Besturen
is vooruitzien. We moeten nu iets doen om een
toekomstige crisis te voorkomen.’ yyy
Op 5 maart zendt Folia Radio een interview uit met
Hans Amman. Aan de orde zullen komen zijn plannen met UvA en HvA, de samenwerking met de VU,
huisvesting en financiën. Te beluisteren via Amsterdam
FM, in de ether op 106.8 en op de kabel op 103.3,
tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag
terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending
is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto
TV. Daarna via salto.nl
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(advertenties)

LIJSTTREKKERSDEBAT BIJ FLOOR
WEET JIJ AL WAT JE GAAT STEMMEN?

Op donderdag 6 maart gaan de lijsttrekkers van de vijf grootste partijen in Amsterdam
met elkaar in debat bij de Hogeschool van Amsterdam. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen discussiëren zij met elkaar en met het publiek over oplossingen voor
belangrijke vraagstukken in de stad.

Het lijsttrekkersdebat wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk Amsterdam en
FLOOR, het debat- en activiteitencentrum van de HvA .
Donderdag 6 maart 2014, 16.00-17.30 uur, daarna borrel.
Bij FLOOR, HvA Kohnstammhuis - Wibautstraat 2-4
Kijk op www.floor.hva.nl of www.kennisnetwerk-amsterdam.nl voor meer informatie.

CREATING TOMORROW

brief

LOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN

kwalijke zaak

KOM OOK IN ACTIE
CHECK FIGHTCANCER.NL

Afgelopen week las ik met veel plezier Folia Magazine #21 en stuitte
op het opiniestuk van de heer Fonkert. Op zich een stuk met weinig
nieuwswaarde, gezien het feit dat het hier gaat over een common practice binnen de hogeschool. In de dertien jaar dat ik voor de HvA werk
ben ik meerdere malen buiten de officiële vakantie weg geweest en
in mijn functie als manager heb ik hiervoor regelmatig toestemming
gegeven. Wat mij in het stuk steekt, is de suggestie van de heer Fonkert
dat hij buiten de vakantie om met collega’s op wintersport gaat. Onduidelijk is het om hoeveel collega’s het gaat en wanneer deze activiteit
heeft plaatsgevonden. Als het echter hier om een grote groep gaat
(laten we zeggen 10-20 personen) dan vind ik dit een kwalijke zaak en
hoop ik dat mijn domeinvoorzitter dit verder uitzoekt. We hebben immers niet voor niets roostervrije weken in het leven geroepen.
De heer Fonkert schrijft dit stuk op persoonlijke titel, prima. Er wordt
echter wel bij vermeld dat hij voorzitter van de medezeggenschapsraad
van Domein Economie & Management is. Ik stoor mij eraan dat Folia
een persoon die in het verleden de hogeschool door het slijk heeft
gehaald en op zijn LinkedIn-pagina vermeldt dat hij docent/trainer is
bij de Wagner Group, een podium geeft om zo’n stuk te schrijven. yyy

Investeer nu in je carrière
StudiJob investeert al jaren in haar
uitzendkrachten.
Check onze gratis trainingen, workshops
en coachingmogelijkheden.
www.studijob.nl/trainingen
folia-studijob 130228.indd 1
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Martin Haring, coördinator minor ondernemerschap
28-02-13 13:32

foto: Jan Boeve / De Balie

Pieter Hilhorst (PvdA), Eric van der Burg (VVD), Jan Paternotte (D66), Laurens Ivens
(SP) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) komen met hun beste idee voor een
ongedeeld Amsterdam. Welk idee krijgt de meeste stemmen? Jij kunt meepraten en
ook je eigen goede idee laten horen.

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Danszaal
Deel 17 Waarin ik bijzondere thee
drink bij Selsabiel

D

e zwarte vloer en de cilindervormige leuning aan de muur verraadden
dat het ooit een danszaal moest
zijn geweest. Het was niet druk bij
Selsabiel. In de ruimte stonden twee Marokkaanse
bankjes van het goedkope soort; het hout was
nauwelijks van snijwerk voorzien. Op de mtarba’s
zaten vijf meisjes druk te discussiëren. Alle vijf
prachtig. Ik verbaasde mij iedere keer weer over
de schoonheid van Marokkaanse meisjes en hun
verfijnde kledingtalent. Ooit las ik ergens dat de
trendwaarnemer van een grote confectieketen een
paar maanden per jaar zijn kantoor naar de straat
verplaatste. Hij struinde de winkelstraten van de
Randstad af. Niet om de etalages van de concurrentie te bekijken, maar de dracht van de Marokkaanse meisjes: die bracht hem op ideeën. Hij
maakte aantekeningen en schetsen en gaf die door
aan de couturiers van zijn winkelketen.
Oogverblindend en origineel waren ze, maar
tegelijkertijd ook ongenaakbaar en onbegrijpelijk. Op een trouwfeest vroeg ik een keer voor de

bruiloftsloods aan een meisje waar ze vandaan
kwam, om een gesprek aan te knopen. ‘Je staat in
mijn zon, stuk ongeluk,’ gaf ze zonder na te denken als antwoord. ‘Ik heb een vriendin,’ stotterde
ik als geruststelling. Ze zuchtte hard en liep weg.
Achteraf hoorde ik dat ze me interessant vond.
Misschien had mijn broer gelijk. De oude Allal
zei een keer: ‘Vraag nooit aan een Marokkaanse
waar ze vandaan komt, maar zeg altijd waar jij
vandaan komt, anders voelen ze zich gecontroleerd en dat haten ze net zozeer als hun broertjes en broers die ze in de gaten houden.’
De meisjes spraken over Abu Zjazja, de leider
van de maatschappelijke beweging Het Arabische
Legioen, die sinds een paar maanden in België
en Nederland via de media voor veel beroering
zorgde in de politiek. Op de dag dat de Nederlandse afdeling werd opgericht, zei de ministerpresident dat HAL verboden moest worden.
De politici waren bang voor Zjazja. Ze durfden
niet met hem in debat, omdat hij ze verbaal
in stukjes zou hakken. Op televisie had Zjazja
menig journalist in zijn woorden gefrituurd,
omdat de vragen van de persmuskieten zwanger
waren van kwaadaardige suggestie. Hij zou een
terrorist zijn, een wolf in schaapskleren die een

islamitische polderstaat wilde stichten en met
zijn praatjes voornamelijk Marokkanen wilde
vervreemden van hun nieuwe vaderland. Terwijl
Zjazja niets anders deed dan opkomen voor de
rechten van de moslims in de Lage Landen.
Ik knikte naar de meisjes en liep door naar achter.
Daar was van een paar planken een barretje
gemaakt waar een suikerbrood, een kubuspak
Chinese thee en een Marokkaanse theepot op
stonden. Het aanzicht voelde vertrouwd. Ik zei
de jongen achter de toonbank gedag en vroeg om
een glas thee. Hij had een visvest aan en bijhorend
hoedje op. Visvesten waren in de Marokkaanse
gemeenschap een hit. Jong en vooral oud droeg
het met zakken behangen kledingstuk. ‘Wil je
deze?’ en boog zijn hoofd naar de aluminium
theepot. ‘Of wil je die thee?’ Hij fronste zijn
voorhoofd en stuurde zijn ogen kort een kant op.
Ik deed hem na en zei: ‘Doe die maar.’ Onder de
bank haalde hij een zelfde theepot vandaan, en
goot mijn glas schuimend vol met whisky. yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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HvA Lijsttrekkersdebat

DT Bioplastic

Donderdag 6 maart, dertien dagen voor de raadsverkiezingen, kruisen de lijsttrekkers van de vijf grootste partijen de degens in debatcentrum Floor in het
Kohnstammhuis. Pieter Hilhorst (PvdA), Eric van der
Burg (VVD), Jan Paternotte (D66), Laurens Ivens (SP)
en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) debatteren
onder meer over hoe ze willen komen tot een ongedeeld Amsterdam.
Andere vraagstukken als wonen en zorg zullen eveneens ter tafel komen.
Het debat begint om 16.00 uur en duurt anderhalf uur. Entree is gratis en
de middag wordt afgesloten met een borrel.

Bij toeval ontdekte een tweetal chemici van de UvA
een tijd geleden een plastic dat enkel uit plantaardige
ingrediënten bestaat. Rogier ten Kate, docent-onderzoeker Product Design, maakte er een tafel van die
deze week aan het College van Bestuur werd aangeboden. Het bioplastic, dat een geheim recept kent, hecht
in de oven als een soort lijm aan andere materialen. Daardoor is het vrij
gemakkelijk om er producten als lampen, schalen en matrassen van te
maken. De toepassing van het bioplastic vindt plaats in het onderzoeksprogramma CleanTech.

HvA Social

DEM Excellentie

Media Café

Het maandelijkse Social Media Café van de HvA en de
UvA heeft op 10 maart het thema ‘het zoeken en vinden van content waar je met je social media-account op
kunt reageren en/of inhaken.’ Daarenboven wordt door
middel van voorbeelden behandeld wanneer het slim is
op bepaalde zaken te reageren en wanneer niet. Het Social Media Café vindt op maandag 10 maart plaats in het Kohnstammhuis
en wordt om 15.30 uur geopend. Naast themagerelateerde vragen is er ook
ruimte voor andere vragen over het gebruik van sociale media.

Dubbellevens, excelleren in het hbo: zo luidt de titel van
het nieuwste boek van HvA-docent en schrijver Nico
Keuning. Voor het werk interviewde Keuning acht
excellente studenten van de Hogeschool van Amsterdam over hun passie en ambitie. Het boek gaat in op
de dubbellevens die dergelijke studenten vaak leiden.
Naast hun studieprogramma en een honourstraject zijn zij bijvoorbeeld al
ondernemer. Keuning schreef eerder al drie andere boeken over bijzondere studenten. Het boek wordt feestelijk gepresenteerd tijdens de HvA
Onderwijsconferentie op 10 april.

HvA MKB

HvA Google

Carrièredag

Scholar

Universitaire en hogeschoolstudenten en net afgestudeerden die op zoek zijn naar een baan in het middenen kleinbedrijf kunnen zich daar 12 maart in Crea op
oriënteren. Het Amsterdam Center for Entrepreneurship, Studelta en het Loopbaan Advies Centrum van de
UvA organiseren dan de MKB Carrièredag. Er worden
onder meer workshops en trainingen gegeven, er zijn loopbaancoaches
aanwezig en er is een grote bedrijvenmarkt. Entree is gratis, maar het
aantal plekken is beperkt. Aanmelden kan via mkbcarrieredag.nl.

De HvA heeft de zoekmachine Google Scholar geïmplementeerd in haar collectie. Google Scholar is een
zoekmachine waarmee wetenschappelijke werken als
artikelen, essays en boeken gemakkelijk te doorzoeken
zijn. Op alle computers op het HvA-netwerk verschijnt
vanaf heden ‘HvA: full text’ bij een zoekresultaat wanneer het werk onderdeel uitmaakt van de digitale collectie van de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam. Je kunt dit ook op je eigen
computer instellen. Kijk voor meer informatie daarover op bit.ly/1frnLuP.

DMR Minorenmarkt

HvA Oplaadpunten

Dinsdag 11 maart vindt in het Kohnstammhuis een
minorenmarkt plaats voor studenten aan het Domein
Maatschappij & Recht. Daar wordt alle informatie over
minoren van de opleidingen bestuurskunde, CMV, MWD,
SJD, SPH en TP uit de doeken gedaan. Van 16.00 tot 17.00
uur zijn studenten van CMV, MWD en SPH welkom, het
erop volgende uur kunnen bestuurskunde-, SJD- en TP-studenten zich verdiepen in de masters die hun domein aanbiedt. De inschrijving voor minoren
start op 7 april en duurt tot 20 april. Kijk voor meer informatie op DLWO.

De parkeergarage van het Kohnstammhuis kent sinds
half februari een aantal oplaadpunten voor e-bikes en
elektrische auto’s en scooters. De oplaadpunten zijn er
gekomen in het kader van De Gezonde Stad, een initiatief om Amsterdam duurzamer te maken. De HvA
probeert met name om medewerkers met elektrische
scooters beter van dienst te zijn. Elektrische scooters zijn veel beter voor
het milieu dan benzinevarianten en kunnen bovendien klimaatneutraal
en stil zijn.
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ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Studenten Verkiezingen

Acta MOVE

Award 2014

Ze lijken nog ver weg, maar zijn het niet: de studentenraadsverkiezingen. Het centraal stembureau heeft
inmiddels het centraal kiezersregister vastgesteld. Nu
de kandidaten nog, en dat is geen sinecure. De studentenraden roepen daarom studenten op lid te worden
van een van de studentenpartijen en/of zich kandidaat
te stellen voor een zetel in een van de zeven Facultaire Studentenraden en/
of de Centrale Studentenraad. Van 1 tot en met 8 april vindt de officiële
kandidaatstelling plaats. Verkiezingen: 12-16 mei. Meer info via student.
uva.nl/az

Michail Koutris van de afdeling orale kinesiologie heeft
de Annual MOVE Award 2014 gewonnen. Hij won deze
prijs voor zijn publicatie ‘Comorbidity Negatively Influences the Outcomes of Diagnostic Tests for Musculoskeletal Pain in the Orofacial Region’. De prijs is bedoeld
voor het beste wetenschappelijke artikel van een MOVEpromovendus 2013 en bestaat uit duizend euro om de reiskosten te dekken
voor een bezoek aan een internationaal wetenschappelijk congres naar
keuze. MOVE is een samenwerkingsverband tussen Acta, het VU Medisch
Centrum en de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU.

Medewerkers Instellingsplan

FMG Kohnstammlezing

Er komt weer een nieuw Instellingsplan (IP) aan. In
het Instellingsplan 2015-2020 wordt de koers van de
UvA voor de komende zes jaar beschreven. Evenals
voorgaande jaren kan iedereen meedenken over wat er
in het nieuwe IP moet komen te staan. Medewerkers
kunnen dat ook digitaal: via een webformulier kunnen
ze reageren op een serie stellingen en daarnaast kunnen ze via een intern
sociaal netwerk met elkaar en met het CvB discussiëren over waar zij
vinden dat de UvA de komende jaren haar energie in moet steken. Deelnemen kan via yammer.com

De vijftiende Kohnstammlezing over onderwijs en
opvoeding is dit jaar op 21 maart en wordt uitgesproken door James Kennedy, hoogleraar Nederlandse
geschiedenis aan de UvA. In de lezing ‘Democratisch
burgerschap als goede omgangsvorm’ gaat Kennedy
onder meer in op de zogenoemde Democratie Index,
waarop Nederland de afgelopen jaren behoorlijk is gezakt. In zijn lezing
zal Kennedy de historische lijnen schetsen in de ontwikkeling van het democratisch burgerschap in Nederland. Locatie: Aula. Aanvang: 15.00 uur.
Aanmelden voor 14 maart.

Rankings QS

FNWI Ridder

In de QS World University Rankings by Subject, die
vorige week werd gepubliceerd, staan negen vakgebieden van de UvA in de top 50. Communicatiewetenschap & mediastudies is het hoogst genoteerde
UvA-vakgebied met een tiende plaats wereldwijd. De
andere UvA-vakgebieden met een top 50-plaats zijn:
psychologie (16), geografie (17), sociologie (18), taalkunde (25), moderne
talen (43), geneeskunde (44), politicologie (44) en rechtsgeleerdheid (50).
In totaal staat de UvA met 22 vakgebieden bij de eerste 200 van de wereld.
Meer info op topuniversities.com

Student Future Planet Studies en langebaanschaatster
Marrit Leenstra, die tijdens de Olympische Spelen een
gouden plak won bij de finale van de ploegenachtervolging, heeft voor haar prestatie een fikse onderscheiding gekregen: ze is sinds kort Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Ze won het goud samen met Ireen
Wüst en Jorien ter Mors. Het trio zette een tijd neer van 2’55’’03, een verbetering van het olympisch record. Marrit kreeg in gebouw Irene in haar
woonplaats Wijckel (Friesland) een warm onthaal van haar dorpsgenoten.
Het wachten is nu op een warm UvA-onthaal.

Wetenschap Academische

prijs FMG Machiavelli

De Academische Jaarprijs, een jaarlijkse prijs van
honderdduizend euro waarmee onderzoekers een
communicatieproject konden realiseren, houdt
per direct op te bestaan. De beslissing om met het
project te stoppen is ingegeven door geldgebrek
en door de wens van de Stichting de Academische
Jaarprijs om ‘andere, meer vernieuwende initiatieven op het gebied van
wetenschapscommunicatie’ te initiëren. De prijs was een initiatief van
NWO, NRC, KNAW en VPRO/NTR. Afgelopen jaar won een UvA-team
onder leiding van Judy Shamoun Baranes nog de prijs.

Studievereniging Machiavelli organiseert op 13 maart
een Amsterdams verkiezingsdebat. Verschillende partijen zullen met elkaar in debat gaan over huisvesting,
jeugdwerkloosheid, regeldrift en de aanstaande ingrijpende bestuurlijke veranderingen binnen de gemeente
Amsterdam. Het debat zal worden begeleid door het
hoofd van het Bureau Statistiek & Onderzoek van de gemeente Jeroen
Slot, Telegraaf-journalist en VVD’er Kamran Ullah en bijzonder hoogleraar Jean Tillie. Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102. Aanvang:
19.30 uur. Toegang: gratis.
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Een beetje
de weg kwijt
Harry Slinger
leeftijd 64 (geboren op 10 augustus 1949)
Beroep Zanger en acteur, bekend van de band
Drukwerk
Studie Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA, een van de voorgangers van de HvA)
Docent ‘Ik volgde de parttime opleiding voor
jongerenwerkers. Wij waren gewend om te gaan
met moeilijke en agressieve jongeren, maar op de
studie kwam de praktijk zoals wij die kenden nauwelijks aan bod. Gelukkig was er docente Nettie,
zij had begrip voor onze situatie en liet ons vanuit
onze ervaring nadenken en handelen.’
locatie ‘De Sociale Academie aan het Karthuizersplantsoen. Een pand met een hele grote hal.
Op de dag dat we les kregen in ‘je gevoelens
uiten door muziek’, nam ik een bombardon mee
en hebben we in die hal zo’n herrie staan maken
dat ik bijna van de opleiding ben getrapt.’
Café ‘’t Monumentje op de Westerstraat.’
Afknapper ‘De aanpak van de studie was soms
zo confronterend dat er mensen aan onderdoor
gingen. Er was bijvoorbeeld een meisje dat baalde
van haar kleine borsten. De docente heeft haar
toen met blote borsten laten rondlopen en dan
moesten wij als groep zeggen dat het wel meeviel.’
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stage

Hij was al jongerenwerker voor hij naar de Sociale
Academie ging, maar brak door met zijn band en maakte
de opleiding nooit af: Harry Slinger. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘D

ertien was ik toen ik begon
met werken. Ik heb een
tijdje in de textiel gezeten
en later werkte ik bij de
Albert Heijn. Ik vond het leuk dat ik daar
veel met mensen te maken had, maar op een
gegeven moment wilden ze me bedrijfsleider
maken. Daar heb ik voor gepast. Via kennissen hoorde ik dat er bij een buurtcentrum
in de Jordaan een jongerenwerker gezocht
werd. Dat leek me wel wat. Ik heb van huis
uit de boodschap meegekregen dat je het met
elkaar moet rooien, deed altijd buurtwerk,
was actief geweest in het bestuur van de
Vondelkerk en was vrijwilliger achter de bar
van de kamerbewonersociëteit om studenten
wegwijs te maken in Amsterdam. Bij mijn
sollicitatie voor jongerenwerker werd ik binnen vijf minuten aangenomen. Ik was aan het
wachten tot het gesprek zou beginnen toen er
een jongen uit de buurt kwam binnenlopen
en begon te klooien met lp’tjes en flesjes uit
de koelkast leegdronk. Hij zei: “Kom je hier
werken? Dan ben je hier zo weer weg, want
we pesten ze allemaal weg.” Ik vroeg hem
waarom hij eigenlijk binnen was, want het
centrum was nog dicht. Voordat hij wist wat
hem overkwam, had ik ’m weer buiten gezet.
De mensen met wie ik mijn sollicitatiegesprek had, waren zo onder de indruk dat ik
onmiddellijk werd aangenomen.
Binnen vijf jaar was ik teamleider in een
buurthuis in Amsterdam-Noord en deed
ik samen met andere jongerenwerkers een
verplichtte parttime opleiding aan de sociale
academie. Eerst op mbo- en later op hboniveau. Het waren de jaren zeventig en er

gebeurden maffe dingen op de studie. Dan
moesten we bijvoorbeeld iets vertellen wat
we vervelend aan onszelf vonden en dan
moest je een contract met jezelf afsluiten om
dat te veranderen. Ik moest dus een contract
met mezelf sluiten zodat ik niet meer zou
nagelbijten. En op maandagochtend werd
altijd de “hoe was het thuis”-vraag gesteld.
Wij waren allemaal parttime studenten van
ver in de twintig die al jaren aan het werk
waren en nu moesten we opeens uitgebreid
gaan vertellen hoe onze omgeving reageerde op het feit dat we een studie deden.
Ik antwoordde dat ik de opleiding deed
zodat ik meer zou verdienen en dat het me
geen moer kon schelen wat mijn omgeving
daarvan vond. Ik herinner me ook nog goed
de docente Kiki le Grand. Zij wilde zich aan
het einde van de dag door de studenten laten
“hemelen”. Dan moesten we met z’n allen
over haar lichaam wrijven en haar tenslotte
boven ons hoofd tillen. Tja, volgens mij
waren we allemaal een beetje de weg kwijt in
die tijd. Toch heb ik er ook veel geleerd: hoe
je met gevoelens om kunt gaan, makkelijk
met mensen kunt praten en begrip kunt
opbrengen voor hun situatie.
Naast mijn werk en studie was ik veel bezig
met muziek en amateurtoneel. Dat deed ik
voor mezelf, maar ook samen met de jongeren met wie ik werkte. Tegen het einde van
mijn opleiding kreeg mijn band Drukwerk
steeds meer succes en braken we door met
het nummer ‘Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord’. We kregen zelfs zo veel succes
dat ik moest stoppen met jongerenwerk en
dat ik mijn opleiding nooit heb afgemaakt.’ yyy

naam Jan van ’t Westende (24)
Studie Commerciële economie
Stage Heineken
Verdiensten € 400,Sterren JJJJJ
‘Ik vorm met acht collega’s de afdeling horeca Amsterdam, wat inhoudt dat wij alle sales regelen bij
alle horeca in Amsterdam. Als stagiair ondersteun
ik de vertegenwoordigers die Heineken, Amstel,
Brand, Wieckse Witte, Jillz en meer verkopen.
Ik bereid de afspraken voor door bijvoorbeeld
gegevens van de klant te verzamelen. Met dit soort
kantoorwerkzaamheden ben ik één tot twee dagen
per week kwijt. Ook ben ik zelf bezig met een
project. Ik zorg er namelijk voor dat alle horeca
in Amsterdam alle apparatuur en barretjes heeft
voor Koningsdag en het WK. Ik kijk er enorm
naar uit om op die dagen in de stad te lopen en
mijn werk terug te zien. Wereldwijd werken er
80.000 mensen bij Heineken, een enorm getal.
Binnen mijn afdeling werken er dertig collega’s en
mijn team bestaat dus maar uit negen personen.
Ik krijg enorm veel aandacht, iedereen wil me
zo veel mogelijk leren. De sfeer is erg goed, ik ga
ervan uit dat ze mij als collega beschouwen. Ik heb
nog vijf maanden om me te bewijzen, want ik zou
hier na mijn studie graag willen werken. Ik ben
hier gewoon binnengekomen door te solliciteren
op een vacature. Hierna kwam ik op gesprek en
kon ik meteen beginnen. Je moet hard kunnen
werken, een commerciële instelling hebben en erg
enthousiast zijn. Als je 100 procent ergens voor
gaat en hard werkt, moet het altijd lukken.’ yyy
Sunny de Blok
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De lange
politie
van Pieter ke adem
Hilhorst
gewoon

Hoorcollege Algebra 1 door Raf Bocklandt, vrijdag 21 februari, 9.00 uur,

ngeduldig loopt een van de studenten
de trappen op en probeert de deur te
openen, tevergeefs. Raf Bocklandt komt
slechts een paar minuten voor aanvang
aan en laat de studenten binnen. De eerste studenten
lijken zo veel mogelijk uit elkaar te gaan zitten, hierna
volgen de groepjes. Opvallend is het ‘goedemorgen’
en daarna het gesprek over algebra, in plaats van over
activiteiten in hun vrije tijd. ‘Gaan we met het telraam
aan de gang? Dus we gaan weer rekenen!’ Achterin zit
een jong uitziende jongen in een geblokte blouse. Trots
laat hij zijn papieren kubus zien, die later een icosaeder
blijkt te zijn. Bijna iedereen is ruim op tijd, slechts twee
studenten komen binnen nadat Bocklandt al is begonnen. Zij zullen snel moeten omschakelen, want al in de
eerste minuut somt de docent vier formules op.
Razendsnel herhaalt de Vlaming de vorige les. Blijkbaar
kan hij niet alleen snel maar ook erg duidelijk uitleggen, want na een halfuur komt pas de eerste vraag en
in de anderhalf uur daarna volgen er slechts twee. Na
de uitleg van diverse formules en spiegelingen legt de
docent erg praktisch uit hoe er bij bepaalde draaien
juist wel of geen verschuiving kan plaatsvinden. Wanneer Bocklandt het telraam pakt, daar omheen beweegt
en diverse keer het woord paaldansen gebruikt heeft hij
ieders aandacht. Later wordt de kubus van de jongen
bij de les gebruikt. Studenten moesten deze thuis
maken en naar de les meenemen; slechts twee studenten hebben dit gedaan. Zelf heeft Bocklandt drie grote
kubussen meegenomen. Hij vertelt dat hij de laatste
vijfhoekige thuis heeft gelaten, omdat deze te groot was
om te vervoeren. yyy

en UvA

cover
Bas van
Uterwijk
‘Je moet

Man-vrouwverhouding 75:25
Opvallende items zelfgemaakte papieren
kubussen
Opvallende look iedereen lijkt jonger dan 20
Scrabblewoorden artomenaal, diedergroep,
orthogonaal, icosaeder, glijspiegeling

voor HvA

Rocco van Vreumingen (19)
Wiskunde

‘Ik let vaak niet zo goed op bij
hoorcolleges en droom snel weg.
Dit college kon ik ook maar deels
volgen. Het meeste leer ik uit de
syllabus en de werkcolleges. De
docent sprak over verschillende
spiegelingen, terwijl ik er maar
één zag. Ik vind de uitleg niet geweldig, deze is soms wat
te kort. Wel geeft de docent origineel les, hij probeert
iedereens aandacht erbij te houden door bijvoorbeeld een
dansje te doen met het telraam.’

Line van den Berg (21)
Amsterdam University College

‘Ik wil na het University College
een master volgen, daarom ga ik
nu naar algebra. De docent geeft
goed les. Hij geeft veel voorbeelden waardoor hij het makkelijker
en leuker maakt. Het lijkt wel
minder wiskundig te worden.
Naast de hoorcolleges zijn er ook werkcolleges en tutoraat.
De werkcolleges worden goed gegeven door een masterstudent, maar het tutoraat vind ik niet fantastisch.’

Jules Coret (21)

Wiskunde en Amsterdam University College
‘Ik vond het college goed te volgen. Wiskunde is altijd abstract,
maar gelukkig was dit college
niet zo abstract als andere. De
docent legt alles duidelijk uit en
het gebruik van zijn kubussen
vind ik verhelderend. Ook heb ik
zelf een kubus gemaakt, zodat ik alles tijdens de les beter
zou begrijpen.’
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cultureel studentencentrum

agenda 6 - 12 mrt

olympic gay
debate - free / € 5

vr

07
16:00

What about the Olympic
gay? Does his sexual
preference conflict with
his performances in the
games?
I.c.w. UvA Pride

goedkoop
cabaret
comedy - € 6 / € 9

vr

07
08
za

Nieuw materiaal van
professionele cabaretiers Met o.a.: Anne Jan
Toonstra
Reserveren: 020 525 1400

20:30

mindsets

ma

lezing - gratis

docu - gratis / € 5

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

JUDITH JOngSMA (26), nEDERlAnDSE lETTERkUnDE (UvA)
‘De cover vond ik wel een beetje gekozen alsof jullie het erom gedaan hadden; hij was best gewaagd. Het artikel dat daarbij hoorde vond ik leuk en grappig om te lezen. Soms
was het wel een beetje voorspelbaar; de uitkomsten van het onderzoek waren niet
zo schokkend, bijvoorbeeld dat niemand met lelijke meisjes wil schuren.
Verder vond ik het artikel over de raden van toezicht heel interessant, omdat ik
er niet zoveel van af weet. Het was ook een best kritisch artikel, waarin aan bod
kwam dat er in die raden voornamelijk mannen van in de vijftig zitten en dat het
veelal mensen zijn die geen achtergrond in het onderzoek hebben. Die kritische
noot kon ik wel waarderen. De infographic bij dat artikel was wel heel erg
onoverzichtelijk en nam twee pagina’s in beslag – dat vond ik erg veel.
De rubriek ‘Passie’ sprak me erg aan dit keer, met dat meisje dat zo van
koken houdt. Ik werd benieuwd naar haar blog en ga er zeker een keer
op kijken om erachter te komen of ze leuke recepten plaatst. Wel een
beetje jammer dat haar blog helemaal niet vermeld stond op die pagina!
Ik zag ook de aankondiging voor Folia kiest,, het radioprogramma dat
de komende weken naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgezonden. Dat interesseerde me wel, vooral omdat ik me
nog niet echt heb geïnformeerd over de verkiezingen. Het is een actueel
programma en trekt misschien meer jongeren naar de stembus.’ yyy tekst en
foto Mina Etemad

10
20:00

Heeft cultuur invloed
op de werking van de
hersenen en meisjes- en
jongensgedrag? Aanmelden: www. uva.nl/
amsterdamlezingen

chocoladekinderen

de lezer

wo

12
20:00

In West-Afrika zijn
kinderen verantwoordelijk voor de oogst. The
Dark Side Of Chocolate.
I.s.m. Unicef Students

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

deining
‘Niet iedereen is Robbert Dijkgraaf, je hebt genoeg
wetenschappers zonder enig podiumtalent.
Het mag geen criterium worden voor een
onderzoeker.’ AMC-onderzoeker MAURICE
AAlDERS in de Volkskrant over het
populariseren van wetenschap.
‘Altijd vierde ik mijn verjaardag, omdat ik het
zo vreselijk sneu zou vinden als ik van niemand
iets zou horen.’ Volgens actrice en UvA-alumnus
MARnIE BlOk wordt het leven stukken
leuker naarmate je ouder wordt en niet meer
voortdurend aardig hoeft te zijn, in Het Parool.
‘Er is een elitevorming aan de gang, die leidt tot
een nieuwe (geld-)adel. De Franse en Russische
revolutie zijn voorbeelden van hoe dat kan
aflopen. Het gevaar van revoluties op een termijn
van 10 à 20 jaar is denkbaar.’ BERnARD VAn

PRAAg, emeritus hoogleraar economie aan de
UvA, over de groei van de inkomensongelijkheid in Nederland, in de Volkskrant.
‘Daarmee bouw je ook zekerheid in, namelijk
dat er altijd wel iemand is die zegt: dat heb je
best goed gedaan.’ Cabaretier en ALO-docent
PETER HEERSCHOP legt in buurtkrant De
Brug uit waarom hij zich altijd onzeker opstelt.
‘Moeten poepen is de enige gelegitimeerde manier
om je te onttrekken aan gezelschap.’ Bioloog en
schrijver MIDAS DEkkERS verklaart in NRC
waarom hij een boek over ontlasting schreef.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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